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Sammanfattning 

 

Kontroll och övervakning i arbetslivet har ökat i samband med utvecklingen av 

informationsteknologin. Tidigare forskning om kontroll och övervakning visar att en för 

påträngande övervakning kan leda till motstånd. Det finns även forskning som visar att det går 

inte att på förhand avgöra hur de anställda kommer att påverkas av kontroll och övervakning.  

 

Den här studien kommer att undersöka och beskriva teknologiska kontroll- och 

övervakningssystem ur de anställdas perspektiv på en hemtjänst och en kundtjänst. Två olika 

arbetsplatser och branscher har att studerats för att få ett bredare empiriskt underlag. Genom 

intervjuer med de anställda undersöks upplevelserna av kontroll och övervakning, samt hur 

det påverkar arbetet. Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod i form av intervjuer. 

Åtta intervjuer har genomförts, fyra intervjuer på en hemtjänst och fyra intervjuer på en 

kundtjänst.  

 

Resultaten visar att de båda företagen använder sig av elektroniska kontrollsystem. På 

hemtjänsten kontrolleras de anställda genom att de anställdas starttider och sluttider 

registreras i ett system som kallas för Mobipen. På kundtjänsten kontrolleras och övervakas 

de anställda genom att ledningen för statistik och lyssnar på inspelade samtal.  

 

På hemtjänsten framgår det att både upplevelserna och påverkan av kontroll och övervakning 

är beroende av hur ledningen agerar och använder informationen som samlas in. När 

ledningen använder informationen för att påpeka effektivitet eller brukartid, då upplevs den 

som mer negativ. Det framgår att det finns positiva aspekter med Mobipen. Det ger en 

möjlighet att bevisa vad man har gjort. På hemtjänsten påverkas arbetet av dokumentationen 

som Mobipen skapar. Den ständiga och kontinuerliga dokumentationen tar mycket tid som 

istället hade användas till brukaren. Arbetet på hemtjänsten beskrivs som stressigt. Det 

framgår av intervjumaterialet att om ledningen använder statistiken för att i detalj granska 

varje individ, då ökar upplevelsen av stress hos vissa intervjupersoner.  

 

På kundtjänsten är upplevelserna och påverkan av kontroll och övervakning till viss del 

beroende av hur de anställda presterar. När de presterar sämre, eller när det ställs höga krav på 

att de ska prestera på grund av att det ringer mycket eller att de får komplicerade samtal. Då 

upplevs kontrollen och övervakningen som mer påfrestande. Det här beror på då att det blir 

svårare att hålla en bra statistik när arbetskraven ökar. En intervjuperson på kundtjänsten visar 

ett sorts motstånd mot kontrollen genom denne skapar egna strategier för att kunna ta korta 

raster när det ringer mycket. På kundtjänsten kan de anställda tänka på att de blir inspelade 

vilket leder till att de ändrar sitt sätt att prata under samtalet.  

 

Både på hemtjänsten och kundtjänsten upplevs kontroll och övervakning som nödvändig och 

rimlig. Intervjupersonerna utgår från att så länge man sköter sitt jobb har man inget att oroa 

sig över. Överlag visar det sig att legitimiteten av kontroll och övervakning är beroende av 

hur ledningen använder informationen som samlas. Båda företagen fokuserar mer på 

belöningar än straff, vilket jag anser är en anledning till att kontroll och övervakning 

accepteras av de anställda. 

 

 

 
Nyckelord: Kontroll, övervakning, panoptikon, Scientific management, legitimitet, makt, 

motstånd 



 

 

Förord 
 

Jag vill tacka min handledare Susanne Strömberg som har kommit med bra råd, feedback och 

stöd under uppsatsen. Jag vill även tacka de företag och intervjupersoner som ställde upp på 

intervjuer. Avslutningsvis vill jag även tacka fackförbundet kommunal, de som ansvarar för 

gruppen ”hemtjänstupproret” och de chefer som har svarat på mina frågor om kontroll och 

övervakning.  

 

Erik Danung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Innehållsförteckning 
 

 

1. Inledning ............................................................................................................................... 1 
1.1 Tidigare forskning ............................................................................................................ 1 

1.2 Problemformulering .......................................................................................................... 2 

1.3 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 3 

1.4 Beskrivning av företagen .................................................................................................. 4 

1.5 Avgränsning ...................................................................................................................... 4 

1.6 Disposition ........................................................................................................................ 4 

2. Teoretisk referensram .......................................................................................................... 5 
2.1 Historisk utveckling av kontroll ....................................................................................... 5 

2.2 Kontrollstrategier .............................................................................................................. 6 

2.3 Perspektiv på företagsledning ........................................................................................... 8 

2.3.1 Scientific management ............................................................................................... 8 

2.3.2 Human relations ....................................................................................................... 10 

2.4 Makt ................................................................................................................................ 11 

2.5 Panoptikon ...................................................................................................................... 12 

2.6 Olika perspektiv på övervakning .................................................................................... 14 

2.6.1 Tvångsperspektivet .................................................................................................. 14 

2.6.2 Omsorgsperspektivet ................................................................................................ 15 

2.7 Kontroll och övervakning i arbetslivet ........................................................................... 15 

2.7.1 Upplevelser av övervakning och kontroll ................................................................ 17 

2.7.2 Personlig integritet ................................................................................................... 17 

2.7.3 Psykiska faktorer ...................................................................................................... 18 

2.7.4 Kontroll och övervakning på callcenters ................................................................. 18 

2.8 Motstånd ......................................................................................................................... 19 

2.9 Sammanfattande slutsatser ............................................................................................. 21 

3. Metod ................................................................................................................................... 22 
3.1 Val av metod ................................................................................................................... 22 

3.2 Teoribildning och vetenskapligt förhållningssätt ........................................................... 22 

3.3 Val av datainsamlingsmetod ........................................................................................... 22 

3.4 Planering och val av intervjupersoner ............................................................................ 23 

3.5 Skapande av intervjuguide .............................................................................................. 24 

3.6 Intervjuerna ..................................................................................................................... 25 

3.7 Trovärdighet och äkthet .................................................................................................. 26 

3.7.1 Styrkor och svagheter .............................................................................................. 27 

3.8 Etiska aspekter ................................................................................................................ 28 

3.9 Databearbetning och analys ............................................................................................ 29 

4. Resultat och analys ............................................................................................................. 31 
4.1 Kontrollsystemen ............................................................................................................ 31 

4.1.1 Kontrollsystemet på hemtjänsten ............................................................................. 31 

4.1.2 Kontrollsystemet på kundtjänsten ............................................................................ 33 

4.2 Upplevelser av kontroll och övervakning ....................................................................... 35 

4.2.1 Förtroende och tillit .................................................................................................. 35 

4.2.1.1 Förtroende och tillit på hemtjänsten ................................................................. 36 

4.2.1.2 Förtroende och tillit på kundtjänsten ................................................................ 38 

4.2.2 Statistiken ................................................................................................................. 40 

4.2.2.1 Statistiken på hemtjänsten ................................................................................ 41 



 

 

4.2.2.2 Statistiken på kundtjänsten ............................................................................... 42 

4.2.3 Möjlighet att bevisa vad man har gjort .................................................................... 43 

4.2.4 Vana vid att bli kontrollerade .................................................................................. 45 

4.2.5 Känslan av att vara övervakad ................................................................................. 46 

4.2.6 Panoptikon i praktiken ............................................................................................. 47 

4.2.7 Önskemål om mer kontroll och övervakning på hemtjänsten ................................. 48 

4.3 Påverkan på arbetet ......................................................................................................... 49 

4.3.1 Dokumentationen på hemtjänsten ............................................................................ 49 

4.3.2 Det otydliga motståndet på kundtjänsten ................................................................. 49 

4.3.3 Stress ........................................................................................................................ 51 

4.3.3.1 Stress på hemtjänsten ....................................................................................... 51 

4.3.3.2 Stress på kundtjänsten ...................................................................................... 52 

4.4 Legitimitet ...................................................................................................................... 53 

4.4.1 Perspektiv på övervakning – Omsorg eller tvång? .................................................. 55 

4.5 Sammanfattning .............................................................................................................. 57 

5. Slutsats och diskussion ....................................................................................................... 59 
5.1 Slutsats ............................................................................................................................ 59 

5.2 Resultatdiskussion .......................................................................................................... 62 

5.3 Metoddiskussion ............................................................................................................. 63 

5.4 Förslag till framtida forskning ........................................................................................ 64 

Referenslista ............................................................................................................................ 65 

Bilagor ..................................................................................................................................... 68 
Bilaga 1: Följebrev ............................................................................................................... 68 

Bilaga 2: Intervjuguide ......................................................................................................... 69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. Inledning 
Arbetsgivarens möjligheter att övervaka anställda har ökat dramatiskt under det senaste 

årtiondet. Tekniken finns för att ledningen skall kunna kontrollera och övervaka de anställdas 

prestationer i minsta detalj. Övervakningen av arbetsprocessen har ökat i samband med 

utvecklingen av informationsteknologin. Det gäller framför allt i serviceinriktade 

organisationer. Wilson (2008:185) menar att det beskrivs som den ”elektroniska erans 

teknologiska piska”.  

 

Övervakning och kontroll är inget nytt fenomen. Finns det ett behov av effektivitet och 

samordning, då kommer det även att finnas ett behov av kontrollstrukturer. Användningen av 

kontroll och övervakning från arbetsgivarens sida är ett effektivt sätt att utöva makt. (Wilson 

2008:182). När vi talar om maktutövning, kontroll och övervakning, då nämns ofta det gamla 

fabrikssystemet. Genom fabrikssystemet kunde man lätt disciplinera och kontrollera arbetarna 

för få maximal produktivitet. Ledningen tillämpade böter, övervakningssystem, ringklockor 

och belöningar (Thompson & McHugh, 2009:29). På arbetsplatsen är övervakning ett av 

många verktyg som ledningen kan använda för att utöva kontroll över sina anställda. Den nya 

informationsteknologin vidgar omfattningen av och djupet på den övervakning som sker på 

arbetsplatsen (Wilson 2008:182). 

 

Den här studien kommer att undersöka och beskriva teknologiska kontroll- och 

övervakningssystem ur de anställdas perspektiv på en hemtjänst och en kundtjänst. Det är nu 

vanligt att man utövar kontroll med hjälp av datorbaserad informationsteknologi som samlar 

information om arbetet. Återkoppling av den information som övervakningen samlar innebär 

att den anställda kan jämföras med andra och dess prestation kan uppmärksammas 

(Thompson & McHugh 2009:98). Den tidigare forskningen som kommer att nämnas utgår 

ofta från att kontroll och övervakning är någonting negativt och att det skapar motstånd eller 

konflikter. Det är därför intressant att ur ett mer objektivt perspektiv undersöka hur de 

anställda upplever kontroll och övervakning samt hur arbetet påverkas. En sådan studie av 

kontroll och övervakning ur de anställdas perspektiv kan visa vilka eventuella positiva och 

negativa aspekter som kontroll och övervakning kan skapa. Det ger även en inblick i vilka 

delar av kontroll och övervakning som accepteras av de anställda, vilket kan underlätta 

framtida användning och utformning av kontroll- och övervakningssystem.  

 

1.1 Tidigare forskning 
Howard (1985:30ff) menar att en kontinuerlig övervakning av arbetsprestationer kan skapa en 

stress som har ett samband med psykiska sjukdomar såsom ångest, depression och 

panikattacker. Rogerson & Prior (2005:65) menar att många anställda upplever att 

övervakningen inskränker på den personliga integriteten. De hävdar även att elektroniska 

övervakningssystem kan leda till högre stressnivå, sämre självkänsla, sämre relationer mellan 

de anställda och en tonvikt på kvantitet snarare än kvalitet. 

 

Ball (2010:94) menar att en allt för påträngande övervakning kan leda till motstånd. Edwards 

(1979:16f) skriver att ledningens strävan efter kontroll möts av arbetarnas strävan efter 

värdighet. I detta spänningsfält uppstår organisatorisk olydnad och motstånd som ett försvar 

från de anställda. Men det finns forskning som har ett mer positivt perspektiv på övervakning 

och kontroll. Dessa forskare menar att övervakning och kontroll kan främja en större frihet 

och säkerhet i arbetet. Kontroll och övervakning leder då till att de anställdas beteende 

stämmer överens med organisationens mål och förhindrar att anställda agerar på ett 

oacceptabelt sätt (Sewell & Barker 2006: 939). Lawlor (1976) refererad i Thompson & 

McHugh, (2009:87) menar att människor faktiskt önskar att de kontrolleras och att de får 
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tillfredställelse av att vara beroende av en högre auktoritet. Det kan då bero på att kontroll kan 

användas av ledningen för att säkerställa arbetsprocessen. Kontrollen hjälper till att korrigera 

avvikelser och försäkrar ledningen om att handlingar sker som planerat. Det kan uppfattas 

som att kontroll därmed kan skapa en viss trygghet inom organisationen, vilket leder till att de 

anställda önskar att det finns en viss nivå av kontroll.  

 

1.2 Problemformulering 
Ball (2010:89) menar att forskningen kring effekterna av övervakning på arbetsplatsen visar 

att det inte går att på förhand avgöra hur de anställda kommer att påverkas. Reaktionerna är 

beroende av hur ledningen implementerar kontroll och övervakning samt hur de förhåller sig 

till sina anställda under övervakningsprocessen. I vissa branscher är den teknologiska 

kontrollen en naturlig del av arbetet. Här redogörs kortfattat för hur den teknologiska 

kontrollen är införlivad på olika kommunala hemtjänster i Sverige. Sedan redogörs även 

kortfattat för tidigare forskning om kontroll och övervakning på callcenters.  

   

Genom att följa hemtjänstpersonalens reaktioner på sociala medier och i tidningsartiklar kan 

vi se att övervakning och kontroll i hemtjänsten är en omdebatterad och kontroversiell fråga. 

Exempel på det här kan vi se i Vallentuna kommun som försökte införa ett tidmätningssystem 

för de anställda i hemtjänsten (Hjort & Wallqvist (2004:16). Detta förslag bemöttes med 

protester från de anställda, vilket gjorde att kommunen valde bort övervakningsfunktionen. I 

Vallentuna kommun har de anställda i Hemtjänsten fått en speciell mobiltelefon som de 

använder för att logga in när de kommer till lokalen och logga ut när de går därifrån. De får en 

lista på vilka de ska besöka under dagen och sedan loggar de även in när de kommer hem till 

personen de ska hjälpa. Syftet med övervakningen och kontrollen är att mäta hur mycket tid 

de anställda ägnar åt resor respektive besöken. I början var personalen skeptisk till systemet, 

men efter diskussioner och utbildningar har tveksamheten minskat. Fackförbundet kommunal 

visar en skeptisk inställning till övervakningssystemet: En ombudsman på kommunal säger:  

Vi tycker att det blir ett sätt att inte ta tag i de problem som faktiskt finns inom 

äldreomsorgen, det känns kortsiktigt. Vi tror egentligen inte att arbetsgivaren är ute efter att 

övervaka de anställda, men det går ändå inte att komma ifrån den känslan. Det är framförallt 

den obehagliga vetskapen om att vara övervakad. Att någon kan se precis var jag går, hur 

länge jag är hos Farbror Gustav eller om jag går in i kiosken på vägen tillbaka till 

hemtjänstlokalen. Det påverkar arbetsmiljön till det sämre och kan leda till att jag kanske 

inte gör mitt bästa. (Hjort & Wallqvist (2004:16). 

En liknande debatt pågick i media under 2010 i Borås, där införde hemtjänsten ett system som 

kallas för Mobipen. Med hjälp av en datorpenna registreras alla aktiviteter hos brukarna. Med 

det digitala systemet går det att visa vem som varit hemma hos brukaren och hur länge, samt 

vilka insatser som blivit utförda. Det verkar som att åsikterna om det nya systemet var 

blandade. I en artikel beskriver en anställd det såhär: 

 Lena tycker visserligen att pennan hjälper henne att komma ihåg alla brukare och se till att 

de får den hjälp de ska ha. Men hon känner sig samtidigt övervakad. Vi ska liksom bevisa att 

vi gör vårt jobb. Det känns som att man inte tror att vi gör det annars. Och varför är det just 

vi som kollas och inte våra chefer? (Larsson 2012). 

Den här diskussionen visar att den teknologiska kontrollen inte är helt oproblematisk på de 

tidigare nämnda hemtjänsterna. Artiklarna visar att vissa tycker att övervakningen skapar en 

trygghet och säkerhet för brukarna och personalen. Medan andra menar att det ökar stressen 

för de anställda och skapar en känsla av att vara ständigt övervakad. Hemtjänsten i 
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Stockholms Stad har nyligen infört ett liknande elektroniskt rapporteringssystem som heter 

Paragå. Det här systemet innehåller även en GPS-sändare som kan se vart de anställda 

befinner sig. Hemtjänstpersonalen har som en protest mot de dåliga arbetsvillkoren och 

övervakning startat ett nätverk som heter ”Hemtjänstupproret”. En representant för kommunal 

menar dock att det finns fördelar med systemet, exempelvis att det ger en möjlighet till att 

bevisa att man arbetar hårt (Beeck 2014). Det är den här debatten om kontrollsystemen i 

hemtjänsten som ligger som grund för mitt val att undersöka kontroll och övervakning på 

hemtjänsten. Det som jag tidigare nämnt visar att kontroll och övervakning kan få blandade 

reaktioner och effekter. Det är då intressant att undersöka kontroll och övervakning ur de 

anställdas perspektiv på olika arbetsplatser. Den tidigare forskningen inom kontroll och 

övervakning är mer inriktad på callcenters. Jag anser att det är viktigt att använda ett 

empiriskt underlag från flera arbetsplatser. Det skapar då en bredare förståelse för kontroll 

och övervakning i sig och inte bara kontroll och övervakning kopplat till en specifik 

arbetsplats.   

 

Att arbeta på ett callcenter innebär ofta att man är föremål för en ständig teknisk kontroll och 

övervakning (Ball & Margulis 2011:114). Övervakning är en central del av arbetet genom att 

de anställas prestationer ständigt kontrolleras och utvärderas (Wilson 2008:185). På ett 

callcenter samlas ofta statistik på hur många samtal en anställd tar och hur lång tid det tar. 

Cheferna övervakar och kontrollerar vad som sägs under samtalet och vilken service den 

anställda ger till kunden. Där strävar ledningen efter att få tillgång till information i 

interaktionen mellan den anställde och kunden. Denna information handlar om att spela in och 

reglera kvaliteten i arbetet. Det sker prestationsmätningar som används för att belöna eller 

disciplinera de anställda. Statistiken kombineras med en konstant ”osynlig övervakning” 

(Thompson & McHugh 2009:97). Callcenters är ett exempel på hur kontroll och övervakning 

används i det moderna arbetslivet. Det verkar även bli allt vanligare på andra arbetsplatser. 

Vilket vi kan se av den tidigare nämnda diskussionen om kontroll och övervakning i 

hemtjänsten.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka och beskriva teknologiska kontroll- och 

övervakningssystem ur de anställdas perspektiv. Genom att studera två olika företag kan man 

få en kompletterande bild av hur organisationer utövar sin makt genom kontroll och 

övervakning. Genom intervjuer med anställda på en hemtjänst och en kundtjänst undersöks 

hur de anställda upplever kontroll och övervakning samt hur det påverkar arbetet. Mina 

frågeställningar lyder:  

 

- På vilket sätt kontrollerar och övervakar ledningen de anställda? 

- Hur upplever de anställda kontroll och övervakning? 

- Hur påverkas arbetet av kontroll och övervakning? 
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1.4 Beskrivning av företagen 

För att kunna förstå det tidigare nämnda syftet och valet av de teorier som utgör ramen för 

analysen, följer här en kortfattad beskrivning av de två företag som använts som empiriskt 

underlag till studien. De företag som deltar i studien är hemtjänst och en kundtjänst. Framöver 

kommer företagen presenteras som hemtjänsten och kundtjänsten för att bevara anonymiteten.  

 

Det första företaget som har deltagit i denna studie är en kommunal hemtjänst som befinner 

sig i sydvästra Sverige. Hemtjänsten befinner sig i en tätort som är en del av en större 

kommun. Av interna dokument framgår det att hemtjänstens arbetsuppgifter består av att ge 

individen hjälp i dennes hem så att individen skall kunna fortsätta bo kvar. Uppgifterna är 

bland annat personlig omvårdnad, städ, tvätt och dylikt. 

 

Det andra företaget som har deltagit i denna studie är en privat kundtjänst som arbetar under 

en av de större mobiloperatörerna i Sverige. Kundtjänsten befinner sig i en centralort i en 

kommun i mellersta Sverige. Kundtjänsten hjälper kunderna över telefon med exempelvis 

teknisk support, felanmälningar eller fakturafrågor. Den tidigare forskningen om kundtjänster 

använder ofta begreppet callcenter. Det är ett bredare och mer omfattande begrepp. Callcenter 

beskrivs som en verksamhet som med hjälp av telekommunikation och datorstöd hanterar 

kund- och klientkontakter på distans (Arbetsmiljöverket 2014). Begreppet innefattar då även 

kundtjänster, men även exempelvis larmcentraler och ordermottagningar. Den här studien 

kommer att använda sig av tidigare forskning om callcenters i relation till den kundtjänst som 

jag har undersökt.   

 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen kommer inte att undersöka eller beskriva lagstiftningen kring personlig integritet 

och övervakning på arbetsplatsen. Det här behandlas bland annat i personuppgiftslagen 

(1998:204). När det gäller begreppen övervakning och kontroll har jag tagit hänsyn till dess 

bredd och valt att fokusera på den kontroll och övervakning som särskilt används för att mäta 

prestationer i arbetet. Utifrån de företag som jag valt att undersöka handlar det här om de 

elektroniska kontrollsystemen. Därför har jag undvikit att gå in på den fysiska samt 

medicinska övervakningen som exempelvis innefattar drogtester, hälso- och 

läkarundersökningar eller personlighetstester (Westregård 2002:17). Uppsatsen kommer inte 

att fokusera på teorier som hjälper till att beskriva hemtjänstens organisering, här hade man 

exempelvis kunnat behandla New public management (Rydell 2014) och Lean production 

(Thompson & Mchugh 2009:43). Men det har valts bort för att uppsatsens forskningsområde 

riskerar att bli för brett samt att det avviker från den huvudsakliga frågeställningen.  

 

1.6 Disposition 
Uppsatsen är indelad på följande sätt: Inledning, teoretisk referensram, metod, resultat och 

analys, slutsats och diskussion. Inledningen ger en introduktion till ämnet, 

forskningsproblemet, uppsatsens syfte och frågeställning. För att underlätta för läsaren 

innehåller delarna en beskrivning av vad som kommer att presenteras i kapitlet. Den 

teoretiska referensramen kommer att redogöra för valda teorier och begrepp inom 

forskningsområdet. Teorierna och begreppen används senare i analysen. Metodkapitlet 

beskriver mina vetenskapliga utgångspunkter och hur jag har gått tillväga med min 

undersökning. Det empiriska resultatet av undersökningen redovisas i kapitlet; Resultat och 

analys. Uppsatsen avslutas med slutsats och diskussion. Där besvaras först mina 

frågeställningar. Det förs även en diskussion om uppsatsens resultat.  
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2. Teoretisk referensram 
I det här kapitlet presenteras de teorier och begrepp som senare kommer att användas för att 

förstå och beskriva det empiriska materialet. För att underlätta läsningen motiveras här valet 

av teorier i den ordning som de redogörs för i kapitlet. Den historiska utvecklingen av 

kontrollstrategier och företagsledning skapar en grund för att tolka nutida övervakning och 

kontroll i arbetslivet. I uppsatsen studeras maktförhållanden eftersom det är starkt kopplat till 

ledningens val av kontroll och övervakning samt hur de anställda upplever den. Panoptikon är 

en passande beskrivning av maktförhållandena som råder på många arbetsplatser och det 

lyckas även fånga rådande övervaknings- och kontrollmetoder. Teorierna om övervakning 

beskrivs för att skapa en bred förståelse av övervakning, hur det används och dess 

konsekvenser. När man studerar ledningens kontroll och övervakning är det nästan omöjligt 

att undvika begreppet motstånd eftersom det ofta är ett svar från de anställda på ledningens 

behov av kontroll. Uppsatsens teoridel avslutas därför med en kortfattad beskrivning av 

teorier om motstånd.  

2.1 Historisk utveckling av kontroll 
Edwards (1979:18–20) skriver att systemen för kontroll i organisationer har genomgått 

skillnader i takt med att organisationernas storlek, bransch och omgivning förändras. Varje 

förändring i kontrollsystemen har varit ett resultat av en allt mer intensiv konflikt i 

organisationen. När de gamla kontrollsystemen inte längre fungerar måste organisationerna 

testa nya strategier. När de nya kontrollsystemen har implementerats, tenderar de att vara kvar 

tills de inte längre fungerar effektivt eller tills arbetarnas motstånd blir för stort. I början av 

1900-talet var det vanligare med mindre företag, som hade få resurser och liten energi till att 

skapa struktur i verksamheten. Det var då vanligt med arbetsledare som utövade sin makt 

personligen och direkt i arbetsprocessen. Dessa arbetsledare hotade eller straffade arbetare 

som inte skötte sig, de belönade bra prestationer, men kunde även avskeda de anställda på 

plats. Det här systemet hade en låg grad av struktur. Det var en enkel kontroll som fungerade i 

småföretag. Men i slutet på 1900-talet ökade ledningens behov av kontroll. Den enkla 

kontrollens effektivitet minskade i takt med att organisationer blev mer komplexa och 

produktionen ökade. Det krävdes därmed en ökad koordination. Företag kunde numera 

anställa tusentals arbetare som utövade sin makt genom att organisera sig, då fungerade inte 

arbetsledaren lika effektivt längre. Här experimenterade företagen med nya kontrollstrategier 

genom exempelvis Scientific management och Human relationsteorin. Det som behövdes var 

en säkrare kontroll av arbetsprocessen. Stora företag utvecklade metoder som var mer 

formella och strukturella, det resulterade i två nya former av kontroll: teknisk och byråkratisk. 

(ibid) 

 

Teknisk kontroll framkom främst i produktionen, där löpande bandet är ett av många 

exempel. Här kunde ledningen styra och kontrollera arbetsprocessen genom tekniken. 

Maskiner såsom löpande bandet användes för att reglera hastigheten i arbetet. Arbetarna 

kunde inte längre bestämma sin egen arbetstakt. Den tekniska kontrollen ledde även till att 

arbetarna blev mer produktiva. Trots att arbetstakten bestämdes genom maskiner kunde 

ledningen se skillnader i produktiviteten genom den mängd som varje arbetare producerat 

(Edwards 1979:114f).  

Den byråkratiska kontrollen vilar på en social struktur på arbetsplatsen. Här skapades en 

hierarkisk makt genom lagar och regler på arbetsplatsen. Arbetsprocessen säkras genom att 

arbetarens prestation utvärderas vilket resulterar i belöningar och sanktioner. Varje jobb får en 

titel, beskrivning och plats i hierarkin. De som sköter sig och är lojala kan klättra i pyramiden 

och uppnå en karriär (Edwards 1979:21). 
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Karlsson (2008:11f) menar att bakom dessa kontrollstrategier ligger två olika människosyner 

som arbetsgivaren måste ta hänsyn till. Å ena sidan så har människor många fördelar genom 

sin skicklighet, kreativitet och initiativförmåga. Men å andra sidan har människor en egen 

vilka, de kanske inte vill rikta dessa förmågor på det som arbetsgivaren önskar. Det uppstår 

här en balansgång mellan att bygga upp arbetsorganisationen för att ta tillvara på människors 

fördelar och motverka deras nackdelar. 

Nu talar Wilson (2008) istället om en postbyråkratisk kontroll genom en avancerad teknologi. 

Detta kan anses vara en sorts kombination av teknisk och byråkratisk kontroll. Ledningen 

strävar efter att väcka eller skapa känslor, värderingar och en världsbild som stämmer överens 

med ledningens intressen (Wilson 2008:182). Genom den postbyråkratiska kontrollen 

använder ledningen övervakning som en metod för att noggrant styra och kontrollera de 

anställda. Edwards (1979:125) menar att den tekniska kontrollen har utvecklats i samband 

med datorteknologin. Den nya teknologin har lett till att ledningen kan utvärdera och 

kontrollera arbetsprocessen i realtid. Arbetarens produktivitet är konstant synlig.  

2.2 Kontrollstrategier 

Edwards (1979:17) definierar kontroll som ledningens förmåga att påverka och styra 

arbetarens beteende. Kontroll är inte ett mål i sig själv, utan ett medel för att förvandla 

arbetarnas förmåga att arbeta för en lönsam produktion. Det innebär att det finns olika vägar 

att gå för att reglera arbetsprocessen. Edwards (1979:18) urskiljer tre element i alla 

kontrollsystem; Det första elementet är en ledning och specificering av arbetsuppgifter. 

Ledningen bestämmer vad som ska göras, arbetstakten och ordningen. Det andra elementet är 

utvärdering, styrning och uppskattning av prestation. Ledningen utvärderar arbetsprocessen 

för att hitta misstag samt identifiera individers eller gruppers produktivitet. Det tredje 

elementet är den disciplinära apparaten och belöningar för att stimulera arbete och lydnad.  

Thompson & Mchugh (2009:89) menar att dessa element beskriver en detaljerad kontroll, 

eftersom de är kopplade till den direkta arbetsprocessen. En mer generell kontroll är 

företagsledningens ledning av arbetet. I denna studie tolkas detta som att 

företagsledningsteorier som ”Scientific management” och ”Human relations” (Thompson & 

Mchhugh (2009:34ff) är mer övergripande metoder för att leda arbetet, där kontroll bara är en 

av många delar.  

 

Edwards (1979:12) menar att arbetstagare måste sälja sin arbetskraft för att få sin lön. Men de 

måste endast visa sin arbetskraft, det vill säga att komma till jobbet, spendera sin tid där och 

leverera det som arbetsgivaren kräver. När arbetare inte har kontroll över sin egen 

arbetsprocess och om de inte upplever någon möjlighet till kreativitet, då kommer de inte göra 

någon extra ansträngning utöver det som behövs för att få sin lön. Arbetsgivaren försöker 

därför att få mer arbete ur den arbetskraft som denne köper. När arbetskraften producerar mer 

än vad den kostar, då genereras vinst. Det här skapar ett behov av kontroll från arbetsgivarens 

sida. Det uppstår här en konflikt eftersom arbetsgivarens intressen kolliderar med 

arbetstagarens. 

 

Kontrollstrategier är beroende av verksamhetens storlek, bransch och omgivning. Valet av 

strategi är även beroende av arbetarnas framgång på arbetsplatsen. Edwards (1979:16) 

beskriver kampen inom organisationer som att man å ena sidan har arbetare som använder sig 

av motstånd för att skydda sig själva mot det ständiga kravet på effektivitet, å andra sidan står 

arbetsgivaren som använder sig av sofistikerade verktyg för få övertaget. Valet av 

kontrollstrategi är sannolikt beroende av hur maktförhållandet ser ut på arbetsplatsen. Om 

arbetarna har en stark ställning på arbetsplatsen och en större makt, då kommer alltför 

påträngande kontrollmetoder att resultera i ett större motstånd från de anställda. Valet av 
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kontrollstrategi är även väldigt beroende av arbetsuppgiftens karaktär. 

Karlsson (2008:12) talar om kontrollens respektive samtyckets väg. Kontroll innebär då en 

styrning av de anställda, där regler och bestämmelser följs upp genom kontroll och sanktioner. 

På senare tid har teknologin skapat nya möjligheter till den här formen av övervakning och 

kontroll genom att man dokumenterar eller spårar arbetet genom olika datorsystem. Larsson 

& Engdahl (2011:146) menar att på senare tid har datorteknologin lett till nya former av 

övervakning och kontroll. Eftersom en stor del av arbetet lämnat spår i olika datorsystem kan 

ledningen exempelvis se hur mycket en säljare har sålt för eller hur många samtal en 

kundtjänstanställd har tagit emot.  

Samtycke innebär en mer informell styrning, där man strävar efter att skapa delaktighet och 

engagemang hos de anställda. Det kan handla om att visa förtroende eller ge frihet under 

ansvar samt att man uppmuntrar de anställda till att ta egna initiativ. Det går även att skapa en 

företagskultur hos de anställda som stämmer överens med ledningens mål (Larsson & 

Engdahl 2011:146). Karlsson (2008:11f) menar att arbetsgivare bör sträva efter att hitta en 

lämplig balans mellan kontroll och samtycke. Hur man styr är beroende av arbetets karaktär 

och personalgrupperna. Komplexa arbetsuppgifter kan kräva en hög grad av självständighet 

och frihet, det kan då vara svårare och mindre effektivt att styra de anställda genom kontroll 

och övervakning. Bland arbeten som är mer rutinbaserade är det vanligare att man använder 

kontroll och regelstyrning.  

 

Karlsson (2008:12) menar att arbetsgivaren måste ta hänsyn till två motsatta vägval när det 

gäller att leda arbetsprocessen. Det finns ett behov av att kontrollera de anställda så att man 

uppnår produktivitet. Men samtidigt finns det ett behov av att få de anställda att engagera sig i 

arbetet så att ledningen får deras samarbete och lojalitet. Kontroll står i motsättning till 

samtycke. Ledningen kan här välja att övervaka de anställda, ge order och upprätthålla en 

hård disciplin. Eller så kan ledningen låta dem få använda sina egna initiativ, ge dem en 

självständighet och låta dem få utlopp för sin kreativitet. Karlsson (2008) menar att en hård 

kontroll kan leda till att de anställda inte känner värdighet i sitt arbete. Värdighet är avgörande 

för att arbetet ska upplevas som meningsfullt och tillfredställande. Kontrollens väg hindrar de 

anställdas känsla av värdighet, medan samtyckets väg skapar värdighet (Karlsson 2008:12). 

Här finns ingen bestämd ”bästa väg” för ledningen, det handlar istället om ett ständigt 

manövrerande från ledningen. Karlsson (2008:12f) beskriver ett dilemma där ledningen har 

ett behov av att upprätta övervakningssystem för att försäkra sig om att de anställda följer 

ledningens mål. Men ledningen har även ett behov av att ge utrymme och autonomi för att 

skapa engagemang och kreativitet hos de anställda. Friedman (1977 refererad i Karlsson 

(2008:13) menar att på grund av detta dilemma, finns det två huvudsakliga sätt att organisera 

arbetet: Antingen använder man sig av ”direkt kontroll”, som innebär olika former av tvång, 

övervakning och minskad handlingsfrihet för de anställda. Eller så ger man de anställda en 

”ansvarsfull självständighet”, där de anställda får ett visst mått av status, ansvar och auktoritet 

samtidigt som ledningen försöker utveckla en särskild företagskultur. Om ledningen väljer att 

använda sig av direkt kontroll finns en chans att det motverkar engagemang och skapar 

motstånd. Använder sig ledningen av ansvarsfull självständighet, finns det istället en chans de 

anställda engageras av andra intressen än de som ledningen har (Karlsson 2008:13). 

Som ett exempel kan det nämnas att callcenters använder sig huvudsakligen av den tekniska 

kontrollen som Edwards beskriver. Där sker en styrning av kvalitet och arbetstakt. Enligt 

Thompson & Mchugh (2009:98) går den tekniska kontrollen på callcenters längre än de 

löpande banden som Edwards hänvisade till. Det är numera inte bara en styrning och 

utvärdering av arbetsprestationen. Den nya tekniska kontrollen innebär att individers och 

arbetslags prestationer kan jämföras. Informationen kan kopplas till belönings- och 
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disciplinapparaten genom en formell bedömningsprocess. Enligt Sewell & Wilkinson 

(1992:7) kan övervakningen kan leda till att det är svårt att bedriva motstånd mot ledningen. 

Men det finns exempel på fall där kundservicemedarbetare har lärt sig att gå runt 

övervaknings- och kontrollsystemen genom att manipulera koder och arbetstakten.   

2.3 Perspektiv på företagsledning 
Wilson (2008:30) menar att arbetsgivare alltid har strävat efter att få ut så mycket som möjligt 

av de anställda. Det har lett till utvecklingen av olika vetenskapliga metoder för att få de 

anställda att prestera mer. Ett av de mest kända perspektiven på företagsledning är Frederick 

Taylors ”Scientific management”. Taylor strävade efter att göra arbetet mer effektivt genom 

att få arbetarna att anpassa sig till arbetsuppgifterna (ibid). Efter Taylors idéer utvecklades en 

ny rörelse som kallas för ”Human relations”, här betonade man istället vikten av en förståelse 

för de anställdas sociala behov (Roethlisberger & Dickson 1964:559). Jag anser att Scientific 

management och Human relations beskriver två olika perspektiv på företagsledning där man 

använder olika kontrollstrategier som verktyg. Trots att de bara är två av flera olika perspektiv 

som har utvecklats inom företagsledning, anser jag att de är värda att fokusera på när man 

skriver om kontroll och övervakning i arbetet. Deras gemensamma utgångspunkt är att de 

syftar till att få ut så mycket som möjligt av arbetskraften. Nedan redogörs kortfattat för dessa 

två perspektiv i avsikt att bidra med en historisk bakgrund till nuvarande övervaknings- och 

kontrollstrategier.  

2.3.1 Scientific management 
Taylors (1911:17f) idéer bidrog till förändringen av arbetets organisering. Några av Taylors 

mest kända studier genomfördes först hos företaget Midvale Steelworks, han gick där in i 

olika roller i organisationen som exempelvis: arbetaren, maskinisten, kontoristen, förmannen 

och chefsingenjören. Det här gjorde han för att på ett ”vetenskapligt” sätt samla information 

om arbetsprocessen. Taylors idéer uppfattas av många som alldeles för hårda och negativa. 

Han ansåg att faktumet att arbetaren höll tillbaka sin arbetskraft var en sorts ondska och att 

ledningen inte gjorde ett tillräckligt bra jobb i att rätta till detta. 

 

Taylor (1911:9ff) skriver att ledningens huvudändamål bör vara att säkerhetsställa det högsta 

välståndet för arbetsgivaren, i kombination med det högsta välståndet för varje anställd.  

Termen ”högsta välståndet” används i bred bemärkelse. Det innebär inte bara en stor 

utdelning i form av vinst eller lön, utan även en möjlighet att generera högsta möjliga mängd 

arbete utifrån varje människas naturliga förmågor. För att tillgodose både arbetsgivarens och 

arbetstagarens behov, måste höga löner kombineras med låga arbetskostnader. Taylor (1911) 

menade att ingen kan förneka att högsta möjliga välstånd endast kan existera först när den 

enskilde arbetaren når sin högsta effektivitet. Taylor (1911) menar att en högre produktivitet 

gynnar både anställda och ledningen, men för att klara av det, krävs det att samtliga resurser 

inom företaget använder sin fulla potential. Ledningen måste sträva efter att utbilda och 

utveckla varje individ i verksamheten så att denne kan arbeta i sin snabbaste takt och med 

maximal produktivitet.  

 

Enligt Taylor (1911:12f) gör arbetaren mycket mindre än vad han kunnat göra, i många fall 

bara en tredjedel eller hälften av ett möjligt dagsverk. Enligt Taylor (1911) håller arbetaren 

medvetet tillbaka sin arbetskapacitet. Han kallar detta för “soldiering”. Målet för ledningen 

borde vara att förhindra soldiering, arbetskraften kan därmed fördubblas. Den svenska 

översättningen av begreppet soldiering från 1913 var ordet tryning, som betyder att lata sig, 

slöa. (Thompson & Mchugh 2009:35). Huzell (2005:20) referar till Taylor som beskriver att 

soldiering kan delas in i två typer, dels natural soldiering, som innebär att människan är av 

naturen lat och ovillig till arbete, dels systematic soldiering som innebär att arbetare räknar ut 
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hur mycket eller snarare hur lite man kan arbeta och ändå övertyga arbetsgivaren om att man 

arbetar hårt. 

 

Enligt Taylor (1911:15) finns det tre anledningar till varför arbetare håller tillbaka sin 

arbetskraft; Den första anledningen är ett antagande om att en ökad arbetsprestation leder till 

att fler blir uppsagda. Den andra anledningen är ett dåligt ledarskap som gör det nödvändigt 

för arbetare att arbeta långsamt så att denne kan skydda sina egna intressen. Den tredje 

anledningen är ineffektiva arbetsmetoder, som leder till att arbetare slösar bort en stor del av 

deras ansträngningar.  

Taylors idéer handlade om kontrollen av arbetsprocessen. Han menade att det bästa sättet att 

organisera arbetet är att implementera hela hans system, om ledningen vill lyckas borde de 

inte välja ut enstaka delar av systemet. (Thompson & Mchugh 2009:35) 

För att förhindra soldiering utvecklande Taylor ett antal grundläggande managementprinciper: 

1. Utveckla en vetenskap för varje arbetsmoment 

2. Vetenskapligt urval och utbildning av arbetare 

3. Samarbete mellan företagsledning och arbetare för att försäkra sig om att arbetet görs i 

enlighet med vetenskapen 

4. En jämlik uppdelning av arbete och ansvar mellan företagsledning och arbetare. Varje sida 

ska göra vad den är bäst lämpad för (ibid). 

Taylor menade att det behövs en regelbunden återkoppling av prestationsnivån i arbetet, de 

anställda och ledningen behöver ständigt uppdateras om hur väl de presterade.  

Han ville även uppnå en maximal arbetsdelning av arbetsuppgifterna. Ledningen ska 

organisera arbetet så att kunskapskraven för att klara av arbetsuppgifterna reduceras (Wilson 

2008:34).  

 

Enligt Zuboff (1988:43ff) strävar Scientific management efter att öka produktiviteten genom 

att effektivisera och rationalisera arbetsprocessen. För att det här ska lyckas krävs det att man 

dokumenterar och kontrollerar arbetsprocessen, vilket leder till att man märker avvikelser och 

sådant som behöver ändras. Det här sker genom detaljerade observationer av 

arbetsprestationerna. Ledningen mäter, analyserar, planerar, övervakar och kontrollerar 

arbetsprocessen. Zuboff (1988) menar att Scientific management följer tre olika steg. Först 

bör ledningen samla kunskap om arbetaren och analysera arbetsprocessen genom detaljerade 

observationer och mätningar. Det andra steget handlar om att kombinera denna information 

med tillgängliga resurser och verktyg. Det blir då möjligt att planera och dela upp 

arbetsuppgifterna. Då använder arbetaren minsta möjliga förmåga och utbildning för att kunna 

genomföra dem.  Det tredje steget är att kontrollera arbetet för att kunna säkerhetsställa 

effektiviteten och kvaliteten i arbetet. Informationen används även för att ledningen ska kunna 

justera och utveckla arbetsprocessen. Här används kontroll- och övervakningssystem som ett 

verktyg för att samla information och kunskap samt till att säkerhetsställa arbetsprocessen. 

Thompson & Mchugh (2009:36) skriver att Taylor (1911) menade att företagsledningen 

kunde uppnå ett samarbete med arbetarna om man gjorde objektiva mätningar och 

beräkningar av tidsåtgången och arbetsmetoderna. Taylor (1911) strävade även efter att 

försvaga arbetarnas kollektiva makt genom att använda individuella lönesystem istället för 

kollektivavtal. 

 

För att förhindra motståndet som kan uppstå när systemet implementeras menade Taylor 

(1911) att det bland annat skulle finnas långsiktiga studier av arbetet. Ledningen kan då 

planera uppgifter, skapa en billig och utbytbar arbetskraft och välfungerande förmän som 

delade på ansvaret samt rapporterade till en avdelning som stod för planeringen (Thompson & 
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Mchugh 2009:36). Taylor (1911:60f) ansåg att arbetarkollektivet hade en negativ inverkan på 

produktionen och att när de arbetar tillsammans faller den individuella prestationen ner till 

eller under nivån av den sämst presterande i gruppen. Med antagandet om att en höjd lön leder 

till att arbetarna accepterar en hårdare kontroll i arbetet kunde man på ett ”vetenskapligt” sätt 

börja använda sig av Taylors managementprinciper. Wilson (2008:36f) beskriver hur Henry 

Ford använde de tayloristiska principerna i sina bilfabriker. Här utformades arbetsuppgifterna 

så att varje arbetare upprepade gånger utförde samma repetitiva uppgift. Arbetet blev därmed 

rutinerat, enkelt och effektivt. Problemet för arbetarna var att arbetsuppgifterna blev för 

enformiga, monotona och tröttsamma. Men samtidigt ökade ledningens kontroll över arbetet. 

Ledningen behövde inte förlita sig på att arbetaren skulle tala om hur mycket tid som behövs 

för att utföra en viss uppgift. Kunskapen om arbetsprocessen fanns nämligen hos ledningen. 

 

Thompson & Mchugh (2009:36f) skriver att flera forskare menar att Taylorismen var ett 

praktiskt misslyckande. Systemet resulterade i motstånd från arbetarna och arbetsgivarna 

verkade inte förstå ideologin bakom idéerna. Företagen valde ut specifika delar av systemet 

som de ansåg passade dem i förhållande till sina behov. Taylorismen kritiserades för den 

uppenbara omänsklighet och det ensidiga ekonomiska intresset som låg bakom. Men vissa 

nyckelelement av systemet kunde fortfarande användas och hjälpte till att inspirera andra 

system, som exempelvis ”Lean produktion” och ”Total Quality Management”. Där ligger en 

stor fokus på Taylors idéer om tids- och rörelsestudier (ibid). Övervakning och kontroll kan 

användas för att göra Taylors scientific management mer effektiv. Webster och Robins 

(1993:244f) har studerat övervakning i samband med taylorismen. De menar att för att 

förverkliga Scientific management är övervakning och samlandet av information en 

nödvändighet. Teknologin kan användas för att öka ledningens makt och kontroll över 

arbetsprocessen. Det här märks inom exempelvis industri- och serviceyrken där ledningen 

ofta övervakar arbetet och pressar de anställda till att arbeta snabbare.  

 

2.3.2 Human relations 

Thompson och Mchugh (2009:46ff) menar att efter kritiken av Scientific management 

uppmärksammades värdet av samarbete mellan ledningen och arbetarna. Det ledde till en 

ökad fokus på människans sociala behov. I mitten av 1920-talet påbörjades forskning på 

Hawthornefabriken. Här utfördes experiment genom att man varierade ljussättningen för två 

små testgrupper, syftet var att identifiera de villkor som påverkade arbetsprestationen. Det 

visade sig att produktiviteten ökade vid varje ljussättning även för kontrollgruppen som inte 

utsattes för någon förändring. Det här tolkades som att den ökade produktiviteten berodde på 

att grupperna fick en särskild uppmärksamhet och behandling, därmed skapades Hawthorne-

effekten. Trots att forskningsresultatet och dess metoder blev starkt ifrågasatta fick det 

bestående effekter. Tolkningen av resultaten blev kärnan i human relationsteorin. Huzell 

(2005:22) beskriver att man under Hawthornestudierna kom fram till att arbetaren drivs av 

sociala behov, men att dessa behov ofta begränsas i organisationen. Huzell (2005) refererar 

till Roethlisberger och Dickson (1939) som menar att det sociala systemet består av två 

relaterade delar. Den tekniska (formella) organisationen och den sociala (informella) 

organisationen. Den tekniska organisationen hindrade behovet av en social samverkan. Enligt 

Thompson och Mchugh (2009:47f) uppmärksammades det här genom ett experiment som 

kallades för bank wiring room. Där upptäckte man att arbetsgruppen kontrollerade och 

begränsade produktionen genom sin egen uppfattning om vad som är ett lämpligt dagsverke. 

Forskarna lade märke till att det fanns ett starkt grupptryck mot dem som överpresterade eller 

underpresterade. Forskarna märkte även att produktionsnivån var konstant i de olika 

grupperna. Det var grupperna själva som reglerade prestationen och det var svårt för 

ledningen att kontrollera processen. Huzell (2005:23) skriver att man kom fram till att 
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arbetarna drevs inte endast av ekonomiska motiv som Taylor hade hävdat, istället drevs de av 

mer sociala motiv. Thompson & Mchugh 2009:48 skriver att Mayo (1946) kritiserade Taylors 

(1911) uppfattning om att individer enbart agerar i enlighet med rationellt självintresse. Mayo 

(1946) utgick från ett antagande om att det största mänskliga behovet är social solidaritet som 

kan tillfredsställas genom grupptillhörighet. Arbetare handlar i enlighet med sina känslor. 

 

Enligt Thompson & Mchugh (2009:47f) är de tidigare nämnda undersökningarna inom 

Human relations idag betydande för att de visade på vikten av sociala behov i arbetet och hur 

arbetsgrupper kan tillfredsställa dessa behov. Informella organisationer bygger på 

vänskapsrelationer och oplanerat samspel vid sidan av den formella organisationen som 

ledningen utformat. Istället för att som tidigare försöka hindra grupper och arbetarkollektiv 

började man nu intressera sig för gruppens känslor och föra över dess lojalitet till ledningen. 

Roethlisberger och Dickson (1964 refererad i Thompson & Mchugh 2009:48) beskrev det 

som att det är meningslöst att försöka slå sönder den informella organisationen, istället bör 

ledningen uppnå en större harmoni mellan den informella och formella organisationen. Det 

når man genom ett kontrollerat deltagande, effektiv kommunikation och socialt utbildad 

mänsklig ledning. Wilson (2008:44f) skriver att Mayo (1949) som var en av författarna till 

Hawthorne-rapporterna, menade att man skulle utveckla chefernas sociala färdigheter så att 

arbetarna kunde samarbeta med ledningen. Forskarna bakom rapporterna tolkade det hela som 

att en avspänd och positiv arbetsledning skulle leda till en högre produktivitet. 

 

2.4 Makt  

För att ledningen skall kunna kontrollera de anställda krävs en hierarkisk makt som vilar på 

lagar och regler på arbetsplatsen. Enligt Wilson (2008:175) kan definitionen av makt kan 

jämföras med hur en biljardboll påverkar en annan boll när de krockar. Makt kan ses som 

förmågan att få någon att göra något som den annars inte skulle göra. Wilson (2008) citerar 

Weber (1978), som definierar makt som: en förmåga att få andra att göra som man själv vill, 

även om detta går emot andras intentioner, eller att få dem att göra något som de annars inte 

skulle ha gjort. Wilson (2008) skriver att arbetsgivaren ser personalen som en arbetskapacitet 

som måste förverkligas i så hög grad som möjligt. Ett hinder för detta förverkligande är de 

anställdas makt, de anställda kan nämligen vara mer eller mindre villiga till att arbeta under 

kontrollen av ledningen. För att öka kontrollen kan ledningen använda sig av den hierarkiska 

makten och chefernas disciplin, men även genom regler och byråkrati. Makt kan användas för 

att förhindra konflikter genom att forma människors uppfattningar och värderingar, på så sätt 

att de anställda accepterar sin roll i hierarkin. Makt är ett medel för att vissa grupper ska 

kunna bevara sin dominerande position och för att det ska bli svårare för avvikande eller 

underordnade intressen att komma till uttryck (ibid). Jag anser att det här kan kopplas till 

övervakning och kontroll på arbetsplatsen. Ledningen kan använda övervakning och kontroll 

för att utöva makt. Men för att övervakningen och kontrollen ska accepteras av de anställda 

krävs en tydlig hierarki. Den här hierarkin vilar ofta på regler och byråkrati. 

 

Genom övervakning, kontroll och disciplinering kan ledningen utöva makt på arbetsplatsen. 

Kontroll är därmed inte ett mål i sig själv, utan ett verktyg för att styra arbetare i önskad 

riktning. På arbetsplatsen kan man studera makten genom de olika sätt som individer och 

grupper blir socialt uppdelade och registrerade genom organisationens struktur. Wilson 

(2008:177) refererar till Clegg (1975) som menar att när man studerar ledningens makt, då 

granskar man de spelregler som hindrar och möjliggör olika typer av handlingar. Ett exempel 

på detta är ledningens bedömningssystem, som handlar om en process där den aktuella 

prestationsnivån observeras, analyseras och diskuteras i syfte att höja nivån ytterligare. Det 

kan kallas för den disciplinära blicken. Makten blir då införlivad i arbetets rutiner, här är 
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övervakning en central del. Det handlar då om övervakning som syftar till att få allt större 

kontroll över de anställdas beteenden och attityder.  

 

Som ett verktyg för att utöva makt kan ledningen använda olika maktbaser. Dessa finns 

tillgängliga för chefer och används i olika stor utsträckning beroende på reaktionerna hos dem 

som makten ska utövas mot. Exempel på maktbaser är:  

- Belöningar: Användningen av resurser som belöningar där graden av måluppfyllelse ligger 

till grund för belöning. Belöningen sker inte bara genom pengar, utan genom bland annat 

befordran eller social acceptans.  

– Tvång: Förmågan att möjliggöra disciplin. Tvång vilar på rädslan för sanktioner och 

bestraffningar. Det kan handla om att gå miste om en förmån, att få negativ kritik eller att 

förödmjukas framför andra.  

– Legitimitet: Maktutövningen accepteras genom att de underordnade samtycker till 

makthavarnas rätt att bestämma över dem. Maktutövarnas auktoritet blir ett verktyg för att 

styra de underordnade. 

– Expertis: En särskild kunskap tillskrivs vissa individer eller grupper som de andra känner 

sig förpliktigade att acceptera (Thompson & McHugh, 2009:101). 

 

Makt kan användas av ledningen för att legitimera kontroll och övervakning av de anställda. 

Det är därför relevant att studera maktrelationer och ledningens användning av maktbaser. Jag 

anser att kontroll och övervakning samlar information som sedan kan används till exempelvis 

belöningar eller sanktioner. Genom att studera ledningens användning av maktbaser kan man 

då se ett samband mellan makt och hur de anställa upplever kontroll och övervakning. Jag 

anser att kontroll och övervakning används till ledningens bedömningssystem. Hur ledningen 

använder informationen kan vara en faktor som avgör om de anställda accepterar kontroll och 

övervakning. Utifrån Foucaults (1974) idéer om makt och disciplin kan forskare se mönster i 

hur moderna organisationer använder övervakning, det här kommer att beskrivas i kommande 

avsnitt. 

 

2.5 Panoptikon 
Den nya informationsteknologin har ökat omfattningen och djupet av den övervakning som 

kan ske på arbetsplatsen. Zuboff (1988:315) talar om en ”informationspanoptikon”. Michel 

Foucault publicerade sin bok ”Övervakning och straff” år 1975. Foucault (1974:233f) byggde 

vidare på Jeremy Benthams beskrivning av Panoptikon. Hans bok Övervakning och straff 

fungerar som en grundpelare inom övervakningsforskningen och därför är det är viktigt att 

nämna hans idéer om Panoptikon. Foucualt (1974) menar att övervakning kan användas för 

att utöva makt, disciplinera och kontrollera människor. Panoptikon fungerar här som en 

idealsymbol för moderna övervakningssystem. 

 

Termen Panoptikon betyder ”det allseende ögat”(Larsson & Engdahl 2011:100). Foucault 

(1974:233ff) beskriver Panoptikon som en övervakningsanordning, där det finns ett torn i 

mitten av en cirkelformad byggnad. Från tornet kan övervakaren oavbrutet iaktta det som sker 

i byggnaden. Övervakaren ser när och hur, samt vem som gör vad. Enligt Panoptikons 

huvudsakliga verkan är att göra individen ständigt medveten om att denne blir övervakad. 

Den här medvetenheten leder till att makten fungerar automatiskt. Övervakningen blir 

permanent, anordningen blir en maskin som skapar ett maktförhållande som är oberoende av 

den som utövar den. Det här innebär att den övervakade personen endast behöver vara 

medveten om att han kan vara övervakad, han behöver dock inte i praktiken vara övervakad 

hela tiden. Personen ska inte kunna avgöra om han är iakttagen i ett bestämt ögonblick, men 

han är alltid säker på att han kan iakttas. Det här leder till att man aldrig kan avgöra om 
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övervakaren är på plats eller inte. De som blir övervakade ska inte ens kunna urskilja en 

skugga eller ett motljus, i tornet ska man kunna se allt utan att synas (ibid).  

Det behövs inga vapen, inget fysiskt våld och inga materiella begränsningar. Bara en blick. 

En inspekterande blick, en blick vilken varje individ, som den vilar på, småningom 

internaliserar till den grad att han blir sin egen övervakare (Foucault; 1980:155). 

Från tornet kan man iaktta alla de anställda, bedöma dem kontinuerligt och förändra deras 

uppförande. Foucault beskriver hur Panoptikon kan kopplas till det moderna arbetslivet.  

Hos arbetarna kan man notera vars och ens fallenhet, jämföra den tid som olika arbetare 

behöver för att utföra ett och samma arbete och, om de är dagavlönade, beräknas lönerna i 

förhållande härtill (Foucault 1974:238). 

Panoptikon tillåter en maktutövning i varje verksamhet där man har ett flertal individer som 

man måste påtvinga en uppgift eller ett beteende. Det passar sig till de områden där man 

måste hålla ett större antal personer under uppsyn. Foucault beskriver att anordningen kan 

användas inom flera områden. För ett fängelse finns ingen risk för komplotter eller 

rymningsförsök; för sjukhuspatienter finns ingen risk för smitta eller våldsamheter; i skolan 

finns ingen risk för fusk eller oordning och för arbetare kan det inte förekomma några 

konflikter, stölder, motstånd eller tidsfördriv som försinkar arbetet (Foucault 1974:235ff). 

 

Trots att vi kan se att olika element av Foucualts (1974) Panoptikon har blivit tillämpad i 

institutioner runt om i världen är det svårt att se hur den fungerar rent praktiskt i arbetslivet. 

Men genom att studera organisationers utformning och ledning kan vi se en hierarki där 

arbetsgivaren använder konceptet genom kontroll och övervakning av den anställdes 

agerande. Sewell och Wilkinsson (1992:274ff) menar att panoptikon-liknande koncept har 

använts i fabriker och i samband med byråkratisk kontroll. De beskriver även att konceptet 

kan kopplas till Scientific management på så sätt att ledningen specificerade arbetsuppgifterna 

i detalj och chefer övervakade produktionen. De anställda skötte sig på grund av rädslan för 

sanktioner samt genom belöningssystem. Den anställdas egen förmåga till kontroll och 

påverkan var kraftigt reducerad. 

Problemet med att tillämpa ett panoptikon-liknande system i den kapitalistiska produktionen 

var att kostnaderna blev högre i takt med att antalet arbetare och fördelningen av arbetet blev 

mer komplicerad. Här ersattes då panoptikons cirkelformade koncept med en hierarkisk 

pyramid. Det här leder till att kontrollen och övervakningen blir mindre effektiv, 

informationen måste gå igenom olika nivåer i pyramiden och det blir svårare att upptäcka fel 

eller brister. Ett ineffektivt övervakningssystem leder till att arbetare inte sköter sig. 

Exempelvis kan de minska sin produktion och manipulera bonussystemen utan att ledningen 

märker något (ibid) Inom övervakningsstudier är Foucaults Panoptikon en metafor för att 

förstå moderna övervakningssystem (Lyon 1994:57). Zuboff (1988:315ff) har studerat 

framväxten av informationsteknik på arbetsplatsen. Hon betonar den panoptiska kraften i 

informationstekniken som företag använder sig av. Zuboff (1988) menar att den nya tekniken 

som ledningen använder sig av ger en mer transparent arbetsplats, ökad hierarki och kontroll. 

Elektroniska kontroll- och övervakningssystem liknar Panoptikon på många sätt. Tornet i 

cirkelns mitt har ersatts med en databas som samlar information om den anställdes 

prestationer och agerande.  

 

Zuboff (1988:313–322) menar att auktoritet är en del av maktrelationen. Makten är beroende 

av en tro på en bestämd hierarki.  Den här tron måste ständigt förnyas och bekräftas i den 

dagliga verksamheten för att öka sannolikheten att de anställda lyder ledningen. För att utöva 
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en effektiv auktoritet kan ledningen exempelvis använda teknologi för att forma och 

kontrollera beteendet hos de anställda. Ledningen kan övervaka och föra statistik över arbetet. 

Det här skyddar auktoriteten genom att minska sannolikheten för olydnad, då risken att bli 

upptäckt ökar. För att ett panoptiskt system ska fungera effektivt krävs en teknologi som kan 

hitta luckor eller avvikelser i arbetsprocessen, ett system som för statistik och samlar 

information. Kontroll och övervakningssystem kan då observera de anställdas beteende och 

göra arbetet mer transparent. Fördelen med moderna kontroll- och övervakningssystem är att 

de inte kräver att den som observerar arbetsprocessen ständigt är närvarande. Informationen 

samlas automatiskt och är utformade för att hitta precis den information som ledningen anser 

är viktig. 

2.6 Olika perspektiv på övervakning 
Sewell och Barkers (2006:935ff) definition av övervakning utgår från att några få personer 

observerar eller kontrollerar flera människor. De menar att övervakning sker när en liten 

grupp människor har i uppdrag att granska en större grupp människor. Appliceras det här 

konceptet på det moderna arbetslivet handlar det ofta om att ledningen övervakar och 

kontrollerar om de anställda lever upp till normer och krav som råder på arbetsplatsen 

Övervakningen hjälper till att hitta de ”duktiga” och ”dåliga” arbetarna. Ledningen kan sedan 

använda den här informationen för att uppmuntra ett visst beteende på arbetsplatsen, duktiga 

arbetare kan tänkas få belöningar medan de dåliga får sanktioner i form av tillsägelser eller 

uppsägning. 

Allmer (2011:569ff) klargör vad de olika definitionerna av övervakning har gemensamt och 

vad som skiljer dem från andra. Han sammanfattar de olika definitionerna som utgår från två 

olika perspektiv på övervakning: De icke-panoptiska teorierna utgår från en neutral och 

allmän föreställning om övervakning där alla har en möjlighet till att övervaka. Det är då inte 

nödvändigtvis kopplat till en maktrelation. De panoptiska teorierna anser att övervakning är 

något negativt och är kopplat till tvång, disciplin och makt. Definitionerna av övervakning 

skiljer sig beroende på vilket perspektiv forskare utgår från. Ett panoptiskt perspektiv utgår 

från att ledningen önskar att kontrollera och styra en anställds beteende så att det stämmer 

överens med ledningens mål. Övervakning ger här en direkt disciplinär effekt. De icke-

panoptiska och de panoptiska perspektiven liknar Sewell och Barkers (2006:934ff) diskussion 

om hur forskare kategoriserar organisationers övervakning. De menar att forskningen om 

övervakning inom organisationer kan ha två olika perspektiv. Det första är tvångsperspektivet 

där forskare utgår från en mer negativ syn på övervakning och ser den som ett disciplinerande 

verktyg från ledningen. Det andra är omsorgsperspektivet, som är ett mer neutralt perspektiv. 

2.6.1 Tvångsperspektivet 

Enligt Sewell och Barker (2006:938f) innebär tvångsperspektivet att övervakning i 

organisationer sker för att cheferna strävar efter att få maximal prestation från de anställda i 

arbetet. Syftet med en tvingande organisatorisk övervakning är att få de anställda att göra 

något de annars inte hade gjort. Den konstanta övervakningen tilltalar arbetsgivarna eftersom 

det minimerar möjligheterna för de anställda att inte jobba så hårt som arbetsgivaren vill. 

Tvångsperspektivet använder sig av en konstant synlighet som garanterar maximal prestation.  

 

Sewell & Barker (2006:938f) menar att konsekvenserna av tvångsperspektivet handlar om 

dess disciplinära effekter. Systemet genererar information om de anställdas prestationer. Det 

visar vilka som arbetar ”hårt” samt vilka som ”latar sig” på jobbet. Det här kan leda till att de 

anställda kan se sig själva och andra medarbetare som ”lata” eller ”flitiga”. En annan 

konsekvens från ledningens ständiga strävan efter att finslipa övervakningssystemen, är att det 

kan leda till en konflikt mellan anställda och ledningen. När mer effektiva 
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övervakningssystem implementeras hittar de anställda ofta kreativa lösningar för att kringgå 

systemen. Det här leder dock till att övervakningen utökas ytterligare. Tvångsperspektivet 

innebär även att informationen från övervakningen bara gynnar en liten grupp människor, de 

anställda drar ingen nytta av den. Den tvingande övervakningen sträcker sig även till 

utrymmen där arbetaren tidigare kunde undgå att bli övervakad. Sewell & Barker (2006) 

menar att detta minskar den anställdes känsla av autonomi och självständighet i arbetet, vilket 

i likhet med som Karlsson skriver, (2008:12) kan trigga igång motstånd hos de anställda. 

2.6.2 Omsorgsperspektivet 

Här menar Sewell och Barker (2006:939f) att övervakning är en form av social kontroll som 

är legitimerad om den uppfyller vissa krav som de bygger på Rawls (1971) villkor för social 

kontroll. Övervakning är legitim om den främjar en större frihet, om den genomförs av 

opartiska experter och om den hjälper människor att möta ömsesidiga förpliktelser. 

Övervakningen är då ett verktyg för att förhindra ett oacceptabelt beteende. På arbetsplatsen 

innebär det här att arbetsgivaren har en möjlighet att bedöma och kontrollera arbetarnas insats 

och prestation. Övervakningen förhindrar även arbetare från att utnyttja organisationen och 

sina kollegor genom att lata sig eller jobba mindre än andra. Eftersom arbetarna i samband 

med anställningskontraktet förbinder sig att fullgöra en viss uppgift så borde övervakning 

uppfattas som ett rimligt och rationellt agerande från arbetsgivaren. Övervakningen är även 

opartisk eftersom den utövas av en tredje part som förmedlar förhållandet mellan arbetsgivare 

och arbetstagaren. Utifrån det här perspektivet anser man att endast de som har något att dölja, 

exempelvis anställda som latar sig, har något att frukta från övervakningen. Detta innebär att 

övervakningen gynnar alla parters intressen och organisationen i sin helhet. Konsekvenserna 

av omsorgsperspektivet är att de anställas prestationer jämförs. Om man accepterar 

övervakningen ses man av andra som en duktig medarbetare som inte har något att dölja. De 

som går emot övervakningen kan dock betraktas som ”paranoida” eller ”irrationella” (ibid). 

 

Sewell och Barker (2006) anser att dessa två perspektiv inte bör ses som två motpoler. De 

lyckas nämligen inte fånga det primära syftet och användningen av övervakningen inom 

organisationer. När övervakning faktiskt används i organisationer kombineras ofta båda 

perspektiven och man kan aldrig på förhand bestämma om övervakning är ”dålig” eller ”bra”. 

De refererar här till Foucault (2002) som menar att övervakning alltid är farligt och att det 

aldrig bör tas för givet, istället bör man se det som något som är kopplat till makt. Den här 

uppfattningen tolkas i denna studie som att man kan ha en kritisk ställning till övervakning, 

men man bör inte försöka rama in den i något av dessa perspektiv.  

2.7 Kontroll och övervakning i arbetslivet 

För att klargöra vad som menas med kontroll och övervakning kan man se hur den engelska 

litteraturen använder dessa begrepp. Rogerson och Prior (2005:57) beskriver skillnaden 

mellan de engelska begreppen monitoring och surveillance. Monitoring är en insamling av 

information som kan användas för att exempelvis sätta bonusar och hålla reda på anställda. 

Monitoring uppfattas av många forskare som en uppföljning och återkoppling av de anställdas 

prestationer. Monitoring genererar en viss information som sedan används av ledningen. 

Surveillance handlar istället om hur en viss auktoritet kontrollerar beteendet hos de som 

övervakas. Dessa kan då jämföras med de svenska begreppet övervakning. Begreppet kontroll 

definieras i den här uppsatsen utifrån Edwards (1979:17) som ”ledningens förmåga att 

påverka och styra arbetarens beteende”. På arbetsplatsen är övervakning då bara olika verktyg 

som hjälper till att samla information och förhindrar vissa beteenden. Jag anser att ett exempel 

på teknisk övervakning på arbetsplatsen, är när ledningen övervakar aktiviteten på datorer. Ett 

exempel på kontroll på arbetsplatsen är när ledningen samlar information eller statistik som 

sedan följs upp.  
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Det bör nämnas att övervakning är ett begrepp med en bred innebörd. När det gäller 

övervakning skiljer man på medicinsk och teknisk övervakning. Den medicinska 

övervakningen innefattar bland annat: olika typer av gentester, drogtester och 

personlighetstester. Den tekniska övervakningen innefattar exempelvis: inspelning och 

loggning av telefonsamtal, datorprogram för att kontrollera e-post, passerkort, stämpelklocka 

och övervakningskameror (Hjort & Wallqvist 2004:8-9). Även mystery shoppers kan 

uppfattas som en form av övervakning eller kontroll, arbetsgivaren kontrollerar även ibland 

var och hur arbetstelefonen används genom GPS-spårning (Ball 2010:88). Enligt Sewell & 

Wilkinson (1992:6) kan ett välfungerande kontroll- och övervakningssystem direkt identifiera 

och upptäcka varje tillfälle där arbetstagaren bryter mot en regel. Denna funktion har då ett 

förebyggande syfte i att det minskar sannolikheten att någon vågar bryta mot en regel. 

 

Enligt Larsson och Engdahl (2011:100f) är övervakning i arbetslivet är en form av social 

kontroll som handlar om att samla in information om enskilda individer genom att hålla dem 

under uppsikt. Det är vanligt att övervakningen används för att kategorisera, förutsäga och 

styra människor. Övervakning kan förstås som en hierarkisk och nedåtriktad form av social 

kontroll. Det är nämligen oftast de med någon form av makt i samhället som övervakar de 

underordnade. Detta kan bero på att övervakning kräver resurser, teknik och personer som kan 

agera som övervakare. (ibid) 

Ball (2010:93) beskriver övervakning i arbetslivet som ledningens förmåga att kontrollera, 

registrera och spåra den anställdes prestationer, beteenden och personliga egenskaper i realtid. 

Den information som samlas in används på flera olika sätt. Enligt Ball (2010) finns det tre 

huvudsakliga skäl till varför arbetsgivare övervakar sina anställda. Den första anledningen är 

att företag är angelägna om att upprätthålla produktiviteten och övervaka resurser som 

används av de anställda. Den andra anledningen är att de vill skydda företagens intressen och 

företagshemligheter. Tredje anledningen är att övervakning kan skydda företaget från rättsliga 

påföljder, den kan användas som bevis i rätten. Övervakningen fungerar därmed även som ett 

riskhanteringsverktyg. 

 

Clement (1992 refererad i Rogersson & Prior 2005:59) hävdar att så länge organisationer står 

inför en ökad konkurrens och turbulent miljö, samtidigt som arbeten blir mer komplexa och 

abstrakta. Då ökar pressen på cheferna vilken gör att ”panoptiska” funktioner som 

övervakning och kontroll kommer att bli mer vanligt. Rogerson och Prior (2005) menar att 

elektronisk övervakning bara kan mäta vissa aspekter av den anställdes arbete, det handlar om 

exempelvis hur lång tid olika uppgifter tar, antalet uppgifter de har gjort och vart de har 

befunnit sig. Det finns en risk att andra faktorer som bidrar till en produktiv arbetsmiljö 

underskattas. 

 

Ball (2010:96ff) menar att övervakning på arbetsplatsen kan bli allmänt accepterat av de 

anställda i branscher med låg facklig organisationsgrad. Det är även vanligare med extrema 

typer av övervakning i dessa branscher. Det kan bero på att förslag om nya 

övervakningsmetoder sällan är föremål för förhandlingar. Det är dock viktigt att nämna att det 

här skiljer sig mellan olika länder. Ball (2010) menar att övervakningen accepteras i olika 

grad beroende på vilken bransch den används i. Inom exempelvis callcenters finns det fler 

anledningar till att övervaka arbetsprocessen, det finns även ett stort utbud av arbetskraft och 

en låg grad av facklig organisering. Enligt Ball (2010) används övervakning vanligtvis i 

botten av organisationen i produktionen. På grund av obalans på arbetsmarknaden leder det 

till att stora mängder kvinnor och minoritetsgrupper är utsatta för övervakning.  
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2.7.1 Upplevelser av övervakning och kontroll  

Övervakning och kontroll på arbetsplatsen anses ofta inte vara en kontroversiell fråga 

eftersom det är ett vanligt förekommande fenomen. Det har använts länge, redan innan 

industrialiseringen. Det är även en vanlig uppfattning att framgångsrika organisationer går 

hand i hand med övervakning. Det anses nämligen vara en möjlighet för ledningen att mäta 

prestationer och styra organisationen för att kunna konkurrera med andra organisationer (Ball 

2010:89ff).  

Ball (2010) beskriver att i slutändan är övervakningen i arbetet ofta en nödvändighet och en 

normal företeelse som tas för givet i arbetslivet. Anställda är vana vid och förväntar sig att sin 

prestation övervakas och kontrolleras. Enligt Ball (2010) uppstår kontroverser vanligtvis i tre 

situationer; den första situationen är då övervakning av de anställda går utöver vad som är 

rimligt eller nödvändigt, det vill säga när övervakningen blir alldeles för påträngande. Den 

andra är när arbetsgivaren är alldeles för krävande och strävar efter att få för detaljerad 

information om hur de anställda använder sin tid. Den tredje handlar om att tillämpningen av 

övervakningsmetoder påverkar det praktiska arbetet samt förtroendet mellan arbetsgivare-

arbetstagare på ett negativt sätt (ibid). Hjort och Wallqvist (2004:23) menar att hur 

övervakningen uppfattas av de anställda beror på om de anser att skälen till övervakning är 

berättigade, de tar även hänsyn till hur mycket de gynnas av övervakningen. Om skälen inte 

kommuniceras på ett ordentligt sätt eller om den inte verkar vara rimlig, då finns det en stor 

risk att den uppfattas som påträngande.  

Ball (2010) menar att detta innebär att de anställda kan stödja vissa aspekter av 

övervakningen medan de motsätter sig några av de mer påträngande metoderna. Det är därför 

svårt att studera motstånd mot övervakning och att ta reda på vart gränsen går. Ett annat 

problem är bristen på informationen från arbetsgivaren. Om de anställda inte får information 

om hur och vad övervakningen används till kan de reagera mer negativt mot den. Ball (2010) 

menar att forskningen kring effekterna av övervakning på arbetsplatsen visar att det inte går 

att avgöra på förhand hur de anställda kommer att påverkas. Upplevelsen påverkas av hur 

ledningen implementerar och utformar övervakningen samt hur de förhåller sig till sina 

anställda under övervakningsprocessen (ibid).  

Den elektroniska övervakningen riktar sig även mot vissa arbetsgrupper som tidigare inte 

varit föremål för övervakning eller kontroll. Som exempel kan nämnas tjänstemän som jobbar 

på kontor. Dessa arbetsgrupper kanske inte är vana vid övervakning, vilket kan påverka deras 

upplevelser av den samt vilka konsekvenser det får. Det finns numera en centralisering av den 

strategiska kontrollen och övervakningen för att säkerhetsställa att alla de som arbetar inom 

organisationen sköter sig (Rogerson & Prior 2005:59). Det innebär att hela organisationen 

oavsett nivå är utsatta för övervakning. Jag anser att en slutsats som man kan dra av detta är 

att numera är alla möjliga arbeten övervakade. Vissa arbetsgrupper är inte vana vid 

övervakningen och kanske reagerar hårdare än andra. Ett annat problem är att på vissa 

arbetsplatser är den hierarkiska strukturen inte lika tydlig, det kan innebära att det blir svårt att 

legitimera övervakningen. Om exempelvis en arbetskollega agerar övervakare, då hade det 

kunnat uppfattas som att denne får känslig information som den inte har rätt till, 

övervakningen blir därför inte legitim vilket kan tänkas leda till en kontrovers eller motstånd.  

 

2.7.2 Personlig integritet 

Den elektroniska övervakningen kan vara påträngande, många upplever att den inskränker på 

den personliga integriteten. Personlig integritet är ett begrepp som är svårt att definiera. 

Rogerson och Prior (2005:65) menar att det kan definieras som ”rätten att få vara för sig 

själv”. Men problemet med rätten till personlig integritet på arbetsplatsen är att den kolliderar 
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med arbetsgivarens rätt att kontrollera att arbetet utförs effektivt. Ball (2010:93) menar att 

överdriven övervakning kan påverka de anställda negativt. Den personliga integriteten 

äventyras, de anställda har ingen makt över känslig information som de inte vill att någon 

annan ska ha tillgång till. Överdriven övervakning kan även vara skadligt om arbetsgivaren 

använder den på ett felaktigt sätt. Det kan exempelvis vara så att övervakningsmetoderna ger 

mer information än vad som behövs. För ledningen kan det då vara svårt att motstå frestelsen 

att använda den informationen i exempelvis beslut om uppsägning, lön eller befordran. 

2.7.3 Psykiska faktorer 

Ball (2010:95) visar att en faktor som kan avgöra hur de anställda upplevelser övervakningen 

är om de anställda mäts som en del av en grupp eller som en individ. Om övervakningen sker 

av hela grupper kommer den att upplevas vara mindre stressande för den enskilde individen. 

Om arbetsgivaren istället övervakar varje individ för sig och mäter dess prestationer, då 

upplever då den anställda övervakningen som negativ. En annan avgörande faktor är osäkra 

anställningar. Anställda som upplever att de har en osäker anställning och har ett lågt 

förtroende för sin arbetsgivare upplever övervakningen mer negativt. 

Rogerson och Prior (2004 refererad i Hjort & Wallqvist 2004:14) skriver att elektroniska 

övervakningssystem kan leda till högre stressnivå, sämre självkänsla och sämre relationer 

mellan de anställda och en tonvikt på kvantitet snarare än kvalitet. De skriver även att i de fall 

där anställda inte påverkas negativt av övervakningen har de varit involverade redan på ett 

tidigt stadie i införandet av övervakningen.  

Övervakningen kan skapa flera former av orättvisa. Sven Ove Hansson (2004 refererad i Hjort 

& Wallqvist 2004:15) varnar för en ojämlikhet mellan personer som är övervakade och de 

som inte är det. Vissa personer känner sig mer störda än andra av övervakningen och de kan 

vara svåra att identifiera. Det finns även en chans att deras upplevelse behandlas som ett 

individuellt psykologiskt problem snarare än en fråga om diskriminering.  

Ball (2010:93) menar att det finns en risk för att överdriven övervakning och kontroll hindrar 

kreativiteten i arbetet, känslan av att arbetsgivaren bedömer och övervakar 

arbetsprestationerna kan lämna mindre utrymme för att testa nya idéer. Övervakningen sänder 

ett budskap om att vilka värderingar och vilket beteende som är tillåtet. 

 
2.7.4 Kontroll och övervakning på callcenters 

Thompson och Mchugh (2009:98) pekar på forskning som visar att kundtjänstarbetare starkt 

ogillar betoningen på statistiken och den disciplinära användningen av den. De anställda 

skiljer mellan den ”vänliga” övervakningen som används som ett stöd för att förbättra 

färdigheter och den disciplinära användningen av informationen. Den disciplinära 

användningen i det här fallet handlar om belöningar och straff som baseras på de anställdas 

prestationer. Noon och Blyton (2007:199) nämner att tidigare forskning har identifierat flera 

olika sätt som ledningen mäter och kontrollerar arbetet på callcenters. Dessa inkluderar både 

kvantitativ och kvalitativ mätning. Den kvantitativa mätningen handlar exempelvis om att 

mäta samtalslängd och antalet samtal. Den kvalitativa mätningen sker genom inspelning och 

avlyssning av samtal. Ball (2010:94) nämner att det finns studier gjorda på olika callcenters 

där det visar sig att för intensiv och hård övervakning ökar motståndet. På dessa callcenters 

övervakas och kontrolleras både de kvalitativa och kvantitativa prestationerna som sker över 

telefon. De anställdas motstånd mot övervakningen resulterar i att de manipulerar 

mätmetoderna genom att exempelvis lämna linjen öppen efter att kunden lagt på och låtsas 

prata i telefon. Övervakningen av kvaliteten påverkas även genom att de anställda ger minsta 

möjliga service eller lämnar missvisande information till kunderna. Ett ytterligare problem här 

är att även de mellanchefer som övervakar kundtjänstmedarbetarna blir övervakade, vilket 
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resulterar i ett samarbete mellan dessa parter. Den chef som märker av motståndet kanske då 

väljer att ignorera det. Det här beror på att även deras prestationer uppmärksammas. Det här 

tydliggör och beskriver hur övervakning kan leda till en fokus på kvantitet istället för kvalitet. 

Elektroniska kontroll- och övervakningssystem är ofta utformade för att uppmärksamma 

avvikelser i statistiken, vilket innebär att man slipper undan så länge statistiken stämmer 

(ibid).  

 

Ball (2010) beskriver hur Internets uppkomst har lett till en framväxt av webbplatser som 

ägnas till att kritisera företag eller arbetsgivare. Detta gör det möjligt för de anställda att yttra 

sig i ett anonymt forum, de kan då visa sina åsikter på ett sätt som de inte kan inom 

organisationen. Dessa sidor kan då fungera som ett motstånd mot ledningen som ofta är ett 

resultat av en överdriven övervakning och kontroll (Ball 2010:94). Ett tydligt exempel på det 

här är ”Hemtjänstupproret” (Beeck 2014) som nämndes i inledningen. Det fungerar då som ett 

forum för att kunna ventilera sina åsikter om kontroll- och övervakningssystemet. Det som jag 

tidigare nämnt pekar på att överdriven kontroll och övervakning av ledningen kan leda till 

motstånd av de anställda. Nästa avsnitt kommer därför förklara motstånd mer detaljerat.  

 

2.8 Motstånd 
Enligt Karlsson (2008:9f) finns det ett samband mellan kontroll och motstånd. Om de 

anställda inte får en viss värdighet och autonomi i arbetet, då finns det en stark tendens till att 

de gör motstånd mot sina arbetsvillkor. Motstånd är här ett svar från de anställdas sida i 

relationen till ledningens kontroll. Motstånd används för att upprätthålla autonomi och 

värdighet. Värdighet är avgörande för att arbetet ska upplevs vara meningsfullt och 

tillfredställande. Det kan uppstå en konflikt mellan de anställdas värdighet och arbetsgivarens 

ekonomiska krav på effektivitet, produktivitet och vinst. Det finns flera olika förhållanden 

som kan hindra värdigheten i arbetet. Ett exempel är maktrelationen mellan de anställda och 

ledningen. Arbetsgivaren har en möjlighet att neka de anställda värdighet i arbetet genom hur 

man behandlar de anställda och vilka arbetsvillkor denne ger dem. Ett annat hinder mot 

värdigheten är ett övermått av arbete. Att intensifiera kraven på arbetsplatserna motverkar ett 

värdigt arbete. Ett tredje sätt att hindra värdigheten är att inskränka i de anställdas autonomi. 

Det handlar om ledningens inflytande och kontroll i och över arbetet (ibid). Enligt Karlsson 

(2008:11) kan de olika sätten att förneka de anställdas värdighet bemötas med motstånd eller 

organisatorisk olydnad. Autonomin är en grundpelare i värdigheten. En viktig komponent i 

autonomin är känslan av tillit från andra. Om ledningen har en tillit till sina anställda får de 

också autonomi. Vilket leder till värdighet i arbetet. Om ledningen istället inte visar tillit till 

de anställda utan organiserar arbetet utifrån en tanke om att de anställda ständigt måste 

övervakas och kontrolleras, då får de heller ingen autonomi.  

 

Ackroyd och Thompsons (1999:55ff) menar att arbetare är inte bara passiva mottagare av det 

som ledningen utsätter dem för, de låter sig heller inte kontrolleras av ledningen utan 

konsekvenser. Ackroyd och Thompson (1999) menar att motstånd och organisatorisk olydnad 

är relaterat till en självorganisering hos de anställda. Självorganiseringen är gruppers 

tendenser till att bilda egna intressen och fastställa identiteter, utifrån detta utvecklas deras 

autonomi. Arbetsgrupper utvecklar ofta en form av identitet som bygger på en informell 

organisering. Ackroyd och Thompson (1999) menar att det här är ett vanligt inslag på olika 

arbetsplatser. 

 

Det finns olika definitioner av motstånd inom forskningen. Vissa benämner det som 

dysfunktionella handlingar eller sabotage (Karlsson 2008:16). Karlsson (2008) citerar Weitz 

(2001:669) som säger att ”termen förblir löst definierad, vilket tillåter forskare att finna det 
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nästan överallt och andra nästan ingenstans”. Gemensamt för de olika definitionerna är dock 

att motstånd är något avsiktligt. Syftet med handlingarna, tankarna och identiteten är att de är 

riktade mot en överordnad makt (Karlsson 2008:134ff). Ackroyd och Thompson (1999:2) 

definierar motstånd som ”allt det du gör på jobbet som du inte borde göra”. Karlsson (2008) 

menar att motstånd är ett hierarkiskt fenomen. Det riktar sig uppåt i makthierarkin. Karlsson 

(2008) definierar motstånd som: ”allt som anställda gör och tänker som överordnade inte vill 

att de ska göra och tänka”. Enligt Karlsson (2008) ingår motstånd som en del i den 

organisatoriska olydnaden. Han föreslår definitionen: ”Sådant som anställda gör, tänker och är 

som överordnade inte vill att de ska göra, tänka och vara och som medvetet riktar sig uppåt i 

den organisatoriska hierarkin”. 

 

Lyon (2007:166) jämför motståndet mot övervakningen med hur en person kan dra för 

gardinerna i sitt hem för att hindra andra att se in i dennes hus. Ett likadant motstånd sker mot 

övervakning på arbetsplatsen när de anställda upplever den som påträngande. Det kan då 

resultera i att de anställda klagar eller att man försöker hitta en lösning genom facklig 

förhandling. Men övervakningen försvinner inte helt, ofta resulterar motståndet i en 

kompromiss där den mest påträngande och onödiga övervakningen minskar. 

Gary T Marx (2003:372ff) som menar att när övervakningssystem implementeras får den inte 

alltid den eftersträvade effekten som ledningen är ute efter. Individerna som är utsätts för 

övervakning är nämligen inte alltid passiva eller samarbetsvilliga till införandet av systemet. 

Det här kan leda till kreativa lösningar för att gå runt övervakningssystemen. När individer 

känner att övervakningen är fel eller att den är orättvis, då blir den ofta utmanad. Marx (2003) 

beskriver olika typer av sätt för att neutralisera övervakningen. Gemensamt för dessa är att de 

innebär ett motstånd mot övervakningen. Några av dessa kan kopplas till arbetslivet. Ett 

exempel på det här är förvrängning av resultaten. Här förändrar man eller manipulerar bevis, 

exempelvis när övervakningssystem räknar datoraktiviteten kan arbetaren hålla ner tangenter 

för att ge ett intryck av att denna är produktiv. Ett annat mer extremt sätt är att göra sönder 

eller förstöra övervakningstekniken som används. Slutligen finns det ett motstånd där en 

tredje part samarbetar med det övervakade för att minska eller förhindra övervakningen. Det 

kan handla om mellanchefer som väljer att ignorera anställda som manipulerar kontroll- och 

övervakningssystemen. 
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2.9 Sammanfattande slutsatser 
Jag anser att de två företagsledningsperspektiven: Scientific management och Human 

relations, kan sättas i relation till Karlssons (2008:11) teori om kontrollen respektive 

samtyckets väg. Scientific management lutar mer åt kontrollens väg och utesluter den sociala 

delen. Human relations lutar mer åt samtyckets väg och försöker kombinera den formella 

kontrollen med de informella grupperna. Både Scientific management och human relations 

kan anses reflektera det grundläggande perspektiv som ledningen tillämpar när de utformar 

kontroll- och övervakningssystem. Det bör dock nämnas att oavsett vilket perspektiv man 

utgår från finns övervakning med i bilden. Utgår ledningen från human relations, då anser jag 

att arbetslag kan skapa en oberoende och informell självövervakning. Thompson och Mchugh 

(2009:97) menar att ett delegerat ansvar betyder att anställda själva måste utveckla sina egna 

disciplinära regler och därmed samarbeta med ledningen för att identifiera och belöna den 

”goda arbetaren”. Jag anser även att de båda perspektiven kan påverka ledningens användning 

av de olika maktbaserna. Där jag upplever att Scientific management använder sig av samtliga 

maktbaser i sin kontroll av arbetsprocessen. Ledningens användning av exempelvis 

belöningar eller straff kan påverka upplevelsen av kontroll och övervakning.   

Ledningen borde även ta hänsyn till att de anställdas känsla av värdighet och autonomi. 

Kontroll och övervakning kan påverka förtroende och tillit mellan de anställda och ledningen. 

Jag anser att ledningen borde då borde se till att de anställdas känsla av värdighet och 

autonomi upprätthålls. Här kan arbetsvillkoren, arbetskraven, frihet i arbetet och relationen till 

ledningen vara faktorer som avgör hur kontroll och övervakning upplevs av de anställda.   

 

Avslutningsvis anser jag att överdriven övervakning ibland hjälper till att skapa det beteende 

som det var avsett att förhindra. Om de anställda upplever övervakningsmetoderna som en 

utvidgning av utökning eller utvidgning av kontroll är det troligt att de kommer att försöka 

manipulera eller förhindra den information som övervakningen söker kontrollera. 

Ball (2010:95) skriver; för att ett övervakningssystem ska upplevas som legitimt av de 

anställda bör de kunna delta i och påverka utformningen av systemen. De anställda bör även 

få en klar och tydlig information om vad övervakningen används till och vilka som ser 

informationen. Slutligen bör även ledningen se till så att övervakningen inte inkräktar på de 

anställdas personliga integritet. Jag anser att de formella och informella systemen inom 

Human relations stämmer överens med Ackroyd och Thompsons (1999:55ff) uppfattning om 

kontroll och autonomi. Jag tolkar det som att det finns en viss informell grupp inom 

organisationen. Om ledningen då försöker kontrollera denna grupp genom övervakning 

minskar förtroendet och samarbetet mellan ledningen och de anställda.  När förtroendet och 

samarbetet mellan ledningen och de anställda minskar, för detta med sig ett beteende som 

leder till mer övervakning. Ledningens användande av systemen och förhållningssätt till de 

anställda är avgörande för hur de anställda upplever övervakningen.   
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3. Metod 
Det här kapitlet kommer att redogöra för hur jag gått tillväga med min undersökning. Jag 

kommer först att beskriva och motivera mitt val av metod och intervjupersoner. Sedan följer 

en mer detaljerad beskrivning av hur jag genomförde min undersökning samt hur 

intervjuguiden skapades. Därefter följer en diskussion kring forskningsetiska aspekter i 

undersökningen. Kapitlet avslutas med en redogörelse för hur det empiriska materialet har 

analyserats.  

 

3.1 Val av metod 
Det finns flera skäl till att välja kvalitativ forskning. Men den viktigaste för mig var att kunna 

undersöka upplevelser och beskrivningar av ett specifikt fenomen. En kvalitativ metod gör det 

möjligt att se situationen ur intervjupersonernas perspektiv och på så sätt kan man göra 

upptäckter som bidrar till en utveckling av empirisk kunskap (Ahrne & Svensson 2005:14). 

Eftersom syftet med min undersökning handlar om att undersöka upplevelser och påverkan av 

ett specifikt fenomen, är det svårt att formulera frågor och svarsalternativ som fångar dessa 

upplevelser(ibid). Därför är en kvalitativ metod med intervjuer en lämplig metod för att uppnå 

syftet. Intervjupersonernas upplevelser, beskrivningar och erfarenheter ligger som grund för 

analysen. En kvantitativ metod hade varit svårare att använda i det här sammanhanget. Det 

här antagandet grundar jag på att kvantitativ metod mer är inriktad på mängden eller 

kvantiteten av en viss egenskap (Patel & Davidsson 2012:13). Den här uppsatsen strävar inte 

efter att generalisera upplevelser av kontroll och övervakning. Kvalitativ metod kan ge en 

känslomässig förståelse samt en möjlighet att öka förståelsen för nya fenomen. Syftet med en 

kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenhet hos något, 

exempelvis den intervjuades uppfattningar om något fenomen (Patel & Davidsson 2012:82). 

Egenskaper och beskaffenhet är i det här fallet de anställdas hantering och upplevelser 

(uppfattningar) av kontrollen och övervakningen (fenomenet).   

 

3.2 Teoribildning och vetenskapligt förhållningssätt 
Forskarens arbete handlar om att relatera teori och empiri till varandra. Underlaget för att 

skapa en teori är data och information om den verklighet som ska studeras (Patel & Davidsson 

2011:20). Jag har använt mig av ett deduktivt arbetssätt, som kännetecknas av att man utifrån 

allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Ur den 

befintliga teorin skapas hypoteser som prövas empiriskt (Patel & Davidsson 2012:23). Jag 

började mitt uppsatsskrivande med att samla tidigare forskning och teorier. Den empiri som 

jag samlade prövades och relaterades till befintliga teorier inom området kontroll och 

övervakning. Jag har använt min förförståelse och mina egna subjektiva värderingar som en 

tillgång i studien. Min förförståelse i det här sammanhanget handlar om egna erfarenheter av 

kontroll och övervakning från när jag jobbade på en kundtjänst. Det innebär att jag haft ett 

hermeneutiskt förhållningssätt. Hermeneutik betyder tolkningslära. Det är en vetenskaplig 

riktning där man studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga 

existensen. Inom hermeneutiken har forskaren ofta en roll som är öppen och subjektivt 

engagerad. Förförståelsen är de tankar, intryck, känslor och den kunskap som forskaren har. 

Inom hermeneutiken ser man det som en tillgång för att tolka och förstå forskningsobjektet 

(Patel & Davidsson 2012:28). 

 

3.3 Val av datainsamlingsmetod 
Intervjun är en kvalitativ undersökningsmetod, där man samlar in data genom att lyssna 

ansikte mot ansikte på respondentens svar samtidigt som man också observerar respondenten. 

Syftet med en intervju är enligt Patel och Davidson (2008:78) ”att upptäcka och identifiera 
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egenskaper och beskaffenheten hos något, till exempel den intervjuades livsvärld eller 

uppfattning om något fenomen”.  En kvalitativ intervju ger en möjlighet att få djupare 

kunskap om respondentens upplevelser. Intervjuer ger även en möjlighet till att engagera sig 

och vara delaktig i samtalet med den man undersöker. Denscombe (2009:233) menar att om 

forskaren behöver få insikt i människors åsikter, uppfattningar, känslor och upplevelser är 

intervjuer en lämpligare metod än exempelvis ett frågeformulär. Intervju som 

datainsamlingsmetod utnyttjas även bättre om det används för att utforska komplexa och 

subtila fenomen. Jag anser här att upplevelser av kontroll och övervakning dels kan vara ett 

känsligt och komplicerat ämne. Det måste utforskas på djupet och i detalj. Utifrån ett 

hermeneutiskt perspektiv är det genom språket som man kan skaffa sig kunskap om det 

genuint mänskliga, att förstå andra människor och tolka mänskliga livsyttringar, intervjun ger 

den sortens kunskap (Patel & Davidsson 2012:28). En stor fördel med intervjuer är dess 

flexibilitet. Hur en person svarar kan ge information som ett skriftligt svar inte skulle kunna 

avslöja. En annan viktig fördel är möjligheten till följdfrågor. Det leder till att svaren kan 

utvecklas och fördjupas (Bell 2006: 158). Målet med min undersökning var inte att observera 

eller titta på intervjupersonernas handlingar eller agerande. Därför var inte en observation 

eller skuggning en lämplig metod. Däremot finns det en nackdel med intervjuer, nämligen att 

resultatet av det som en intervjuperson har sagt, kan ha andra syften än vad intervjuaren tänkt 

sig eller förstår. För att öka trovärdigheten och tillförlitligheten kan det då behövas en 

kompletterande metod, exempelvis en observation (Ahrne & Svensson 2012:57). Mitt val av 

uppsatsämne kan tolkas som ett relativt känsligt ämne eftersom det bland annat berör makt, 

motstånd och känslan av att vara övervakad. I det här fallet passar då inte en kvantitativ 

teknik. Ahrne och Svensson (2012:14) skriver att en kvantitativ metoderna har en begränsad 

möjlighet i att komma åt stora delar av samhällslivet. Det är svårt att genom kvantitativ data, 

beskrivs hur makt utövas, varför man protesterar eller hur konflikter uppstår. Med hjälp av 

kvalitativa metoder kan man fånga värderingar och nyanser på ett helt annat sätt.  

 

3.4 Planering och val av intervjupersoner 
Mina kriterier för val av intervjupersoner var att de skulle vara utsatta för någon form av 

kontroll och övervakning från arbetsgivaren. Eftersom den här uppsatsen strävar efter att 

undersöka upplevelsen och hanteringen av ett specifikt fenomen (övervakning och kontroll), 

ansåg jag att det inte fanns något behov av att jämföra olika samhällsgrupper såsom 

exempelvis kön. Däremot strävade jag efter att få ett brett empiriskt underlag. Jag ville även 

lyckas fånga olika sorters kontrollstrategier. Dalen (2008:60) menar att i vissa intervjustudier 

kan det vara lämpligt att använda mer än en informantgrupp. Man får då en uppfattning om 

hur olika parter upplever liknande situationer. Min utgångspunkt var att hitta två olika företag 

eller verksamheter att genomföra mina intervjuer på. Därefter strävade jag efter att få ett 

slumpmässigt urval ur en yrkesgrupp som är relativt kontrollerad och övervakad. Eftersom jag 

inte hade några direkta kontakter med någon arbetsgrupp som stämde överens med mina 

kriterier valde jag att använda mig av sökmotorer på Internet för att hitta en lämplig 

verksamhet att kontakta. När jag sökte använde jag mig av nyckelord som: kontroll och 

övervakning på jobbet eller arbetsplats kontrollerad övervakad. Dessa resulterade i olika 

artiklar kring övervakning och kontroll på arbetsplatser. Artiklarna handlade om nya 

kontrollsystem hade som införts på kommunala hemtjänster. De nya systemen hade väckt 

blandade reaktioner hos en del anställda, vissa kände sig övervakade, kontrollerade och 

stressade. Det fanns även dem som var mer positiva till det nya systemet. Jag valde att 

fokusera på hemtjänsten eftersom jag anser att det nya systemets inverkan på de anställda 

passade till mitt syfte och min frågeställning. Efter att ha följt en debatt kring övervakning 

och kontroll i hemtjänsten valde jag att kontakta de enhetscheferna för hemtjänsterna som 

nämndes. Efter att ha kontaktat ett flertal enhetschefer lyckades jag tillslut hitta en som lät 
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mig intervjua fyra anställda på en kommunal hemtjänst. Efter att jag hade genomfört dessa 

fyra intervjuer försökte jag hitta ytterligare fyra intervjupersoner som levde upp till mina 

kriterier 

 

Det bör nämnas att jag upplevde en viss problematik och ansträngning i att hitta 

intervjupersoner. När jag presenterade mitt ämne för ansvariga i olika verksamheter eller 

företag blev jag ofta nekad. Det visade sig vara en svår uppgift att hitta fler hemtjänster och 

jag blev nekad av samtliga hemtjänster som jag kontaktade. Jag försökte även att kontakta 

anställda genom sociala medier och hemtjänstupprorets hemsida, men lyckades inte hitta 

någon som ställde upp. På grund av svårigheterna att hitta frivilliga intervjupersoner fick jag 

bredda mitt sökande. Jag valde att rikta in mig på kundtjänster och callcenters eftersom den 

tidigare forskningen ofta beskriver dessa som ett idealexempel inom kontroll och 

övervakning.  

 

Efter att ha kontaktat ett flertal kundtjänster och callcenters utan att lyckas, valde jag att 

erbjuda 100 kr kompensation per intervju. Det här resulterade i att fyra personer som jobbade 

på en kundtjänst ställde upp. Anledningen till att jag använde mig av en kompensation var 

även problematiken i att hitta deltagare. Jag offrade mycket tid till att hitta intervjudeltagare 

och var tvungen att ändra min strategi för att lyckas. Jag såg då kompensationen som ett sätt 

att öka chansen för att de jag kontaktade skulle välja att ställa upp på en intervju.   

 

3.5 Skapande av intervjuguide 
En öppnare intervjuform är enligt Patel och Davidsson (2012:82) en bra metod om man vill 

öka förståelsen av ett fenomen. Jag valde att utforma min intervjuguide som en 

semistrukturerad intervju. Med detta menas att forskaren gör en lista över specifika teman 

som skall beröras, men intervjupersonen har en stor frihet i att utforma sina svar. Här är 

frågorna delvis på förhand definierade men tillåter intervjuaren att ställa följdfrågor, vilket 

exempelvis kan användas för att styra svaren i önskad riktning eller för att få tydligare svar 

(ibid). Följdfrågor var enligt mig den viktigaste anledningen till att jag valde en 

semistrukturerad intervju. Eftersom jag var ute efter upplevelser och hur de anställda påverkas 

av ett specifikt fenomen var det här viktigt att gräva djupare och styra intervjupersonerna i rätt 

riktning.  

 

I intervjusammanhang görs ofta en åtskillnad mellan graden av standardisering och struktur. 

Standardisering handlar om i vilken grad frågorna läses upp på samma sätt, eller med en exakt 

ordning och formulering för alla intervjupersoner. Struktur handlar om den grad av 

svarsutrymme som intervjupersonen får (Patel & Davidsson 2011:61). Jag valde att 

genomföra mina intervjuer med en låg grad av standardisering för att skapa en större variation 

och möjlighet till omformuleringar. Jag ställde frågorna ungefär i samma ordning, men 

beroende på hur intervjupersonen svarade, valde jag att formulera om eller ställa frågorna i en 

annan ordning. Jag anser att jag använde mig av en viss grad av struktur eftersom jag ofta 

styrde intervjupersonen i önskad riktning genom följdfrågor.  

 

Jag började mitt arbete med att först fokusera på begreppen kontroll och övervakning. 

Eftersom dessa begrepp har en bred innebörd valde jag att fokusera på övervakning som ett av 

arbetsgivarens många verktyg för att uppnå kontroll. Här använde jag mig av nyckelord vid 

sidan av mina frågor för att kunna formulera frågorna om intervjupersonen missuppfattade 

eller inte förstod frågan. Jag använde mig av begrepp som hade framkommit när jag studerade 

tidigare forskning inom ämnet. För att få en viss vägledning tittade jag även på tidigare 

använda intervjuguider med liknande ämne. På båda företagen fokuserade intervjuerna på den 
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teknologiska kontrollen av arbetet. För intervjuerna på hemtjänsten innebar det att jag 

fokuserade på användningen och upplevelsen av Mobipen. På kundtjänsten handlade det 

istället mer om statistik, prestationsmätning och inspelningen av samtal. Det här beror på att 

jag anser att dessa var verktygen som företagen använde för att utöva kontroll av arbetet.  

 

Patel och Davidsson (2011:64) menar att det är vanligt att man inleder intervjun med 

allmänna frågor med bakgrundsinformation. Likaså bör man avsluta intervjun så att det 

skapas utrymme för kommentarer om frågornas innehåll och möjlighet till tillägg om sådant 

som intervjupersonen upplever som betydelsefullt. Ordningen på frågorna ställde jag utifrån 

tratt-tekniken, det här innebär att man börjar med stora frågor för att så småningom gå över på 

mer specifika (Patel & Davidsson 2011:65). Intervjufrågorna delades upp i olika kategorier, 

dessa var; Allmänt, maktrelationen/motstånd, kontroll, övervakning och övrigt. Jag använde 

mig av nyckelord vid sidan av vissa frågor för att underlätta om intervjupersonen exempelvis 

inte förstod frågans innebörd eller liknande. På detta sätt kunde frågorna kring maktrelation 

och motstånd varieras med utgångspunkt utifrån ett neutralt uttryckssätt om upplevdes som 

känsliga. Frågorna formulerades så att jag först fick en bakgrundsinformation om relationen 

mellan den anställde och ledningen. Jag ansåg att det borde ligga först eftersom 

maktrelationen ligger som grund till hur de anställda upplever kontroll och övervakningen. 

Jag valde att sedan ställda frågor om kontroll eftersom det enligt mig är ett mer neutralt 

begrepp än övervakning. Hade jag ställt frågor om övervakning utan att intervjupersonen själv 

nämnt något om det, då hade det varit en ledande fråga med ett antagande om att personen är 

övervakad. Jag anser att det då är fel att använda begreppet övervakning om personen i sig 

inte upplever sig vara övervakad. Här fick jag då en chans att se hur intervjupersonen tolkade 

situationen och om denne upplevde sig vara övervakad eller inte. Det här innebär även att jag 

varierade mitt sätt att ställa frågor beroende på hur intervjupersonen svarade.  

 

Innan jag skulle genomföra mina intervjuer genomförde jag två testintervjuer. De som jag då 

intervjuade hade en låg grad av kontroll och övervakning i arbetet, vilket ledde till att 

informationen jag fick inte var relevant för mitt syfte och frågeställning. Testintervjuerna 

användes mest för att se hur intervjupersonerna uppfattade frågorna, hur lång tid det tog och 

vad jag kunde förbättra. Testintervjuerna tog ungefär 30-40 minuter. Efter att jag hade 

genomfört mina testintervjuer lade jag till och formulerade om vissa frågor. Det var även här 

jag insåg hur viktigt det var att inte från början utgå från att intervjupersonen upplever 

kontrollsystemen i arbetslivet som en övervakning. Jag formulerade därför om vissa frågor så 

att de blev mer neutrala och objektiva. Exempelvis frågor som: Hur känns det att bli 

övervakad? På vilket sätt blir du övervakad? formulerades om till Hur känns det att 

samtalstiden/brukartiden mäts? Märks det om du inte sköter dig på jobbet? Jag kunde därmed 

se om intervjupersonen använde begrepp som kontrollerad eller övervakad, vilket ledde till att 

jag själv kunde använda dessa begrepp till följdfrågor.  

 

3.6 Intervjuerna 
Totalt genomförde jag åtta intervjuer. Fyra intervjuer på en kommunal hemtjänst och fyra 

intervjuer på en privat kundtjänst. De fyra intervjuerna med anställda på en kommunal 

hemtjänst genomfördes på deras kontor. Jag fick här tillgång till ett avskilt rum som fungerade 

som en avslappningslokal. Valet av intervjuplats är viktigt för att kunna skapa ett givande 

möte mellan forskare och intervjuperson. Trots (1997:41) beskriver vikten av att välja en lugn 

och ostörd miljö där intervjupersonen kan känna sig trygg och avslappnad. Jag anser att 

platsen i det här fallet passade bra. Det skapades inget asymmetriskt maktförhållande mellan 

intervjupersonen och forskaren eftersom platsen var helt neutral från bådas perspektiv.  

Intervjuerna på hemtjänsten tog olika lång tid, ungefär mellan 30-45 minuter per intervju. Jag 
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valde att följa Bells (2006:157) och Patel och Davidssons (2011:63) riktlinjer kring samtycke 

och information. De betonar vikten av att ge intervjupersonerna information innan de börjar 

svara på frågorna. Vid intervjuer rekommenderas det att ge informationen i flera steg. Jag 

lämnade informationsbrevet till varje intervjuperson innan intervjun startade och informerade 

även muntligt om vad undersökningen handlade om och vilka frågor som skulle ställas. De 

hade därmed en möjlighet att fundera på vad de gav sig in på innan intervjun började. Jag 

började transkribera intervjuerna från hemtjänsten dagen efter intervjuerna hade genomförts. 

Det tog sedan ungefär tre veckor innan jag fick möjlighet att intervjua de anställda på 

kundtjänsten.  

 

Intervjuerna på kundtjänsten skedde över telefon. Jag hade varit i kontakt med en ansvarig 

chef på kundtjänsten och erbjudit 100 kr per intervju. Den ansvarige skickade sedan ut mail 

på kundtjänsten med mitt informationsbrev, vilket då ledde till att jag fick fyra frivilliga 

intervjupersoner. Eftersom den ansvarige chefen sa att intervjuerna fick ske utanför arbetstid 

så fick intervjuerna ske över telefon för att passa till de anställdas scheman. Det faktum att 

intervjuerna skedde över telefon ledde till att jag gick miste om viss information som 

intervjuer vanligtvis ger. Jag kunde då inte studera intervjupersonernas kroppsspråk och 

liknande. Samtliga intervjuer spelades in efter intervjupersonernas samtycke. De inspelade 

intervjuerna transkriberades sedan efter varje intervju.  

 

3.7 Trovärdighet och äkthet 
Bryman (2002:258) beskriver hur andra författare har föreslagit att kvalitativa studier ska 

bedömas och värderas utifrån andra kriterier än dem som kvantitativa forskare använder sig 

av. Guba och Lincoln (1994 refererad i Bryman 2002:258) föreslår två grundläggande 

kriterier för bedömning av en kvalitativ undersökning: trovärdighet och äkthet. 

Trovärdigheten innefattar fyra delkriterier, dessa är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och en möjlighet till att styrka och konfirmera.  

 

Tillförlitligheten stärks genom att säkerställa att forskningen utförs i enlighet med de regler 

som finns och att man rapporterar och bekräftar resultatet till dem som deltagit i 

undersökningen Det går även att använda sig av triangulering, som innebär att använder fler 

än en metod eller datakälla vid undersökningen. Den här studien har levt upp till det här 

kriteriet genom att jag vid genomförandet av intervjuerna och hanteringen av materialet 

använt mig av vetenskapsrådets beskrivning av forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 

2002). Tillförlitligheten hade kunnat stärkas genom att använda en kompletterande 

datainsamlingsmetod. Men på grund av brist av tid och resurser var en sådan studie inte 

möjlig.   

 

Överförbarhet kan enlig mig jämföras med Ahrne och Svenssons (2012:28) beskrivning av 

generaliserbarhet. Ahrne och Svensson (2012:28) skriver att trovärdigheten kan hänga 

samman med möjligheterna att generalisera. Inom kvalitativ forskning görs 

generaliseringsanspråk genom att bedöma hur forskningsresultaten kan överföras till andra 

områden och miljöer. Genom att jämföra med tidigare forskning och teorier relateras 

resultaten till en större population än den som har studerats. För att öka trovärdigheten har 

jämfört och relaterat mina resultat till tidigare forskning och teorier. Jag har även använt mig 

av två olika företag för att bredda mitt empiriska underlag.   

 

Pålitlighet innebär att man säkerställer att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse 

av alla faser av forskningsprocessen (Bryman 2002:260f). Ahrne och Svensson (2012:27) 

menar ett sätt att stärka trovärdigheten är att tydligt redogöra för forskningsprocessen. Det här 
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har jag försökt att leva upp till genomgående i min uppsats. Valet av metod och intervjuernas 

genomförande har redovisats detaljerat. Jag kommer även att detaljerat redogöra för hur jag 

bearbetat och analyserat det empiriska underlaget. 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren säkerställer att denne har agerat i 

god tro. Att forskaren inte medvetet låter personliga värderingar eller teoretiska inriktningar 

påverka utförandet av och slutsatser från en undersökning (Bryman 2002:261). För att inte 

låta den teoretiska kunskapen och förförståelsen påverka tolkningen och slutsatser har jag 

använt den teoretiska referensramen som ett verktyg för att jämföra och bekräfta utsagor i 

intervjumaterialet.  

 

Äkthet bygger på ett antal kriterier som handlar om forskningens konsekvenser. Kriterierna 

som Guba och Lincoln (1994 refererad i Bryman 2002:261f) presenterar handlar bland annat 

om undersökningen ger en tillräckligt rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som finns i 

gruppen som har studerats. Om undersökningen hjälper de som har medverkat i att komma 

fram till en bättre förståelse av sin sociala situation. Om undersökningen har bidragit till att 

deltagarna får e bättre bild av hur andra personer i miljön upplever saker och ting, samt om 

undersökningen har gjort så att deltagarna fått en bättre möjlighet att vidta de åtgärder som 

krävs (ibid). Jag tolkar det som att äktheten handlar om de praktiska konsekvenserna av 

undersökningen. Jag anser att undersökningen lever upp till dessa kriterier genom att 

resultatet visar hur de anställa upplever kontroll och övervakning, samt hur det påverkar 

arbetet. Utifrån en sådan kunskap tänker jag mig att ledningen kan se vilka positiva och 

negativa aspekter kontroll och övervakning kan skapa. Både ledningen och de anställda kan 

använda undersökningens resultat för att utföra att utforma kontroll- och övervakningssystem 

som tilltalar båda parter.  

 

3.7.1 Styrkor och svagheter 

För att en undersökning ska vara tillförlitlig krävs att instrumentet motstår slumpinflytande av 

olika slag (Patel & Davidsson, 2003:100). Jag valde att intervjua åtta personer, vilket jag 

anser är en lagom mängd deltagare när det gäller kvalitativa studier. Problemet gällande 

tillförlitlighet ligger snarare i kvalitativa metoden i sig, eftersom undersökningen använder sig 

av få deltagare ökar risken för slumpmässighet. Resultatet hade kunnat bli annorlunda om jag 

valde att genomföra intervjun på en andra företag eller haft andra deltagare. Jag anser att det 

finns ett problem med att använda sig av intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjuer ökar 

risken för skevhet (bias), där mina egna subjektiva åsikter och värderingar kan påverka hur 

jag ställer frågor och tolkar resultatet (Bell 2006:158). Min förförståelse inom kundtjänst kan 

ha påverkat tolkningen och genomförandet av intervjuerna. Jag har själv arbetat på en 

kundtjänst och har mina egna tankar och upplevelser av kontroll och övervakning. Här har jag 

dock jämfört och relaterat både intervjuguiden och tolkningen till tidigare forskning och 

teorier. 

 

Att jag spelade in intervjuerna kan ha påverkat hur intervjupersonerna svarade. Bell 

(2006:165) menar att när intervjupersonen är medveten om inspelningen kan det hämma 

ärliga svar. Den nära relationen mellan forskare och intervjuare kan också påverka resultatet 

när man exempelvis ställer känsliga frågor. Slutligen kan här nämnas att det faktum att jag 

erbjöd en ekonomisk kompensation till intervjudeltagarna på kundtjänsten kan ha påverkat 

hur de svarade. Kompensationen kan ha uppfattats som en belöning för att ge mer önskvärda 

svar eller liknande. Ahrne & Svensson (2012:44) beskriver dock att det ibland kan vara 

motiverat att ge en viss ersättning till intervjupersonerna för att de har ställt upp. Det kan då 

ge en trevligare stämning kring intervjusituationen.  
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Enligt Patel & Davidsson (2011:101) handlar validitet om överensstämmelsen mellan vad vi 

avser att undersöka och vad vi faktiskt undersöker. Här tar man även hänsyn till om man 

använder rätt instrument för att mäta det man avser att mäta. Här ligger enligt mig en viss 

problematik i begreppen ”kontroll” och ”övervakning”. Dessa kan tolkas på många olika sätt. 

Under intervjuerna tog jag hänsyn till det här och ställde frågor där jag fick en uppfattning om 

intervjupersonens användning och syn på begreppen. Det faktum att jag styrde 

intervjupersonernas svar genom struktur i mina intervjuer kan också ha påverkat hur de 

svarade. De kan ha upplevt att jag var ute efter vissa svar, vilket kan ha lett till att de svarade 

på ett önskvärt sätt, det vill säga ett sätt som han/hon tror är rätt (Bengtsson et al 1998:24). 

För att motverka detta ställde jag neutrala frågor i så stor grad som möjligt. Avslutningsvis 

anser jag att det negativa med en kvalitativ intervju är att det kan vara svårt att på ett objektivt 

sätt tolka resultatet. Förkunskapen och antaganden kan påverka både databearbetningen, 

analysen och intervjuns riktning, det här behöver dock inte vara något hinder utifrån en 

hermeneutisk syn på kunskap. Där ser man istället förkunskapen som en tillgång som kan 

användas för att tolka och förstå intervjupersonen (Patel & Davidsson 2012:28). 

 

3.8 Etiska aspekter 
Forskningsetik handlar om att man är tydlig när det gäller vilken form av överenskommelse 

man gör med sina undersökningspersoner. Etiska aspekter av forskningen innebär att man bör 

ha ett samtycke från dem man ska intervjua. Man bör även komma överens om hur materialet 

ska användas och hur resultaten kommer att spridas. (Bell 2006:55) Forskningsetiska 

principer har som syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och 

undersökningsdeltagare. Jag har vid genomförandet av intervjuerna och hanteringen av 

materialet använt mig av vetenskapsrådets beskrivning av forskningsetiska principer. Det 

finns fyra grundläggande individskyddskrav. Dessa kallas för informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Jag 

kommer här kortfattat redogöra dessa och hur de har använts i min undersökning.  

 

Informationskravet 

Handlar om att forskaren bör informera om den aktuella forskningens syfte. Jag berättade för 

intervjupersonerna vad jag undersökningen handlade om. Varje intervjuperson fick även ett 

informationsbrev, där framgick undersökningens syfte och vad frågorna skulle handla om.  

 

Samtyckeskravet 
Innebär att deltagare har rätt att själva bestämma över sin medverkan. I det här fallet tog jag 

kontakt med ansvariga chefer som sedan frågade de anställda om de ville ställa upp. Inför 

varje intervju bekräftade jag även att varje intervjuperson hade ställt upp frivilligt. 

Intervjupersonerna fick även information om att dem när som helst kunde avbryta intervjun. 

 

Konfidentialitetskravet 
Uppgifter om deltagarna i en undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Jag informerade intervjupersonerna om att uppgifterna skulle komma att behandlas 

konfidentiellt. De enda personuppgifterna jag använde mig av var ålder som och yrkestitel. 

Utomstående kan alltså inte identifiera intervjupersonerna. De inspelade intervjuerna 

förvarades på en usb-sticka som endast jag själv hade tillgång till.  

 

Nyttjandekravet 
Insamlade uppgifter om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 
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Informationsbrevet informerade intervjupersonerna om att uppgifterna endast kommer att 

användas till min uppsats och i forskningssyfte.  

 

3.9 Databearbetning och analys 
För att bearbeta och analysera intervjudata har jag använt mig av en egen strategi som är 

inspirerad av Grounded theory. Det är en metod som kan användas vid användas vid 

kvalitativa undersökningar. Grounded theory kan användas för att undersöka och analysera 

data för att förstå dess mening och kunskap (Corbin & Strauss 2008:1). För att analysera och 

bearbeta data använder man sig av kodning.  

 

Jag började med att transkribera de inspelade intervjuerna. Det här resulterade i ett empiriskt 

underlag som jag sedan kunde analyseras. Nästa steg blev då att få en uppfattning om vad 

varje intervjutext handlade om. Jag läste igenom varje intervjutext ett par gånger och skrev 

nyckelord och citat vid sidan av texten. Dessa nyckelord/citat sammanfattade vad 

intervjupersonen sade. Under de stycken som jag ansåg passade eller var intressanta utifrån 

min frågeställning skrev jag så kallade memos. Memos skrev jag utan några formella regler 

men inspirationen fick jag från Grounded theory. Enligt Corbin och Strauss (2008:118)  

fungerar memos som en skriven inspelning av analysen. När forskaren skriver sina 

tankegångar kring texten sker en viss grad av analys. Jag använde dessa som 

minnesanteckningar, där skrev jag mina egna tankegångar kring texten vilket sedan 

underlättade min analys.  

 

Nyckelorden använde jag för att sedan se vilka som passar ihop och skapa olika kategorier. 

För att hålla reda på vem som sagt vad gav jag varje intervjuperson en identitet genom att 

sätta ett nummer jämte citatet och nyckelorden. Anställda på hemtjänsten fick nummer 1 och 

kundtjänsten fick nummer 2. Jag skrev kommentarer jämte intervjutexten för att hålla reda på 

vilka nyckelord och citat som har valts ut från varje stycke. Nyckelord och citat från första 

intervjupersonen på hemtjänsten fick alltså nummer 1:1, första intervjupersonen på 

kundtjänsten fick då sedan 2:1 och så vidare.  

 

När jag sedan samlade citat och nyckelord under olika kategorier skapade jag olika 

underkategorier. De första kategorierna formulerades i likhet med min frågeställning. 

Resultatet visade nämligen beskrivningar, konsekvenser och upplevelser av kontroll och 

övervakning. Exempelvis blev då en huvudkategori; hur upplever de anställda kontroll och 

övervakning? Denna huvudkategori delades sedan in olika underkategorier, exempelvis; 

upplevelser av statistiken, känslan av att vara övervakad eller förtroende och tillit. En annan 

huvudkategori blev då; hur påverkar kontroll och övervakning arbetet? Här utvecklades då 

underkategorier såsom dokumentationen och stress. I takt med att jag kodade mina intervjuer 

växte fler och fler underkategorier fram. Här följer ett exempel på hur det såg ut när jag 

kodade mina intervjuer:  

 

Förtroende och tillit  

1:1 Kan känna att ledningen inte litar på att jag gör det jag ska i och med Mobipen 

1:2 Olika från enhet till enhet 

1:2 Vissa går in och granskar minut för minut 

2:2 men jag kan inte känna att det är någon som misstror mig 

2:3 Jag har aldrig upplevt att jag på något vis har varit misstänk för att inte sköta mig. 

 

Från början hamnade dessa nyckelord/citat under kategorin upplevelse av kontroll och 

övervakning. Denna kategori var då såpass bred att jag fick dela upp den i olika 
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underkategorier. Utifrån de mönster jag kunde hitta i nyckelorden/citaten, skapades fler 

kategorier. När jag sedan hade sammanställt intervjumaterialet i kategorier så började jag 

skriva min analys. Den baserades då på min kodning och memos. I takt med att jag skrev 

använde jag mig av teori/litteratur för att koppla och jämföra mina resultat.  
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4. Resultat och analys 
Syftet med den här studien är att undersöka och beskriva teknologiska kontroll- och 

övervakningssystem ur de anställdas perspektiv. Genom att studera två olika företag kan man 

få en kompletterande bild av hur organisationer utövar sin makt genom kontroll och 

övervakning. Genom intervjuer med anställda på en hemtjänst och en kundtjänst undersöks 

hur de anställda upplever kontroll och övervakning samt hur det påverkar arbetet. Framöver är 

det intervjumaterialet från dessa företag som jag refererar till. Jag kommer här att redogöra för 

resultatet av undersökningen. Eftersom jag har undersökt och intervjuat två olika företag, har 

jag försökt att på ett tydligt sätt skilja dessa åt genom att strukturera texten så att jag inte 

skriver om både hemtjänsten och kundtjänsten i samma stycke.  

 

Mina intervjupersoner är två relativt heterogena grupper. Det är en jämn blandning av kön och 

ålder. Jag kommer inte att redogöra för eller jämföra könsskillnader i upplevelserna av 

kontroll och övervakning. Det här beror på att jag inte ser någon direkt skillnad i hur de olika 

könen upplever kontroll och övervakning, syftet med min uppsats är inte att jämföra hur olika 

variabler påverkar upplevelsen av kontroll och övervakning. Däremot anser jag att ålder är en 

faktor som utmärker sig. Av intervjumaterialet anser jag mig kunna se ett mönster där de äldre 

intervjupersonerna upplever övervakningen som mindre påfrestande, vilket kan bero på att de 

är vana vid att bli kontrollerade.  

 

Samtliga intervjupersoner på hemtjänsten beskriver att det som är bra med jobbet är 

möjligheten till att kunna träffa och hjälpa människor. Variationen av arbetsuppgifter beskrivs 

även det som positivt. På kundtjänsten skiljer sig uppfattningarna om vad som är bra med 

jobbet. Vissa beskriver det som viktigt att kunna hjälpa andra. Men möjligheten till 

flexibilitet, att kunna byta scheman och att kunna prata med andra människor på rasterna 

beskrivs även det som viktigt. Jag nämner det här på grund av att det som upplevs som 

positivt med jobbet och det som intervjupersonerna värderar, påverkar i stor grad hur dem 

upplever och påverkas av kontroll och övervakning i arbetet. Det här kommer jag att redogöra 

för senare i kapitlet.  

 

Jag kommer först att redogöra för företagens kontrollstrategier genom att beskriva deras 

kontrollsystem. Efter det beskriver jag de anställdas upplevelser, påverkan på arbetet och hur 

kontroll och övervakningen uppfattas av de anställda. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av resultatet. Varje del har olika underrubriker som beskriver de mönster som 

bildades när jag analyserade och kategoriserade intervjumaterialet. 

 

4.1 Kontrollsystemen 
Ett syfte med den här studien är att undersöka och beskriva teknologiska kontroll- och 

övervakningssystem ur de anställdas perspektiv. Det här avsnittet kommer därför att beskriva 

hemtjänstens och kundtjänstens teknologiska kontroll- och övervakningssystem utifrån de 

anställdas beskrivningar. Att redogöra för kontrollsystemen skapar även en grund för att sedan 

kunna förstå de anställdas beskrivna upplevelser av kontroll och övervakning samt hur det 

påverkar arbetet.  

 

4.1.1 Kontrollsystemet på hemtjänsten 

När det gäller kontrollsystem, använder sig hemtjänsten främst av Mobipen, som fungerar 

som ett dokumentationssystem. Mobipen är en digital penna som har en inbyggd digital 

klocka. Pennan registrerar tiden för varje besök genom att hemtjänstpersonalen stämplar in 

när de kommer till brukaren, sedan stämplar de ut när de går.  Av interna dokument framgår 

det att varje vårdtagare har en ”klisterlapp” som sitter på insidan av dörren. Genom den här 
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klisterlappen kan personalen registrera med Mobipen när de kommer och går. Pennan används 

även för att signera utförda arbetsuppgifter och för att dokumentera besöket. En anställd på 

hemtjänsten berättar: 

Mobipen, den har vi med oss hela dagen då i hemtjänsten. Och den stämplar vi ju in direkt 

när vi kommer in till brukarna stämplar vi in och skriver vad vi gjort då. Om vi har duschat 

eller personomvårdnad osv, och sen stämplar vi ju ut när vi går. 

Av intervjumaterialet framgår det att de anställda på hemtjänsten tar med sig Mobipen 

(pennan) när de åker iväg på uppdrag hos brukarna. Ledningen kan sedan ta fram listor på hur 

effektiva de är i brukartid. Brukartiden beskrivs av hemtjänstpersonalen som den tid som 

hemtjänstpersonalen spenderar hos brukaren, exempelvis resorna räknas därmed inte som 

brukartid. Både ledningen och de anställda kan då se om enheten har tappat eller ökat någon 

procent i brukartid varje månad. En intervjuperson på hemtjänsten nämner: 

Dom drar ju ut listor på hur effektiva vi är och så i brukartid, då ser dom i Mobipen att vi 

kanske har tappat fem procent nån månad eller så. 

Jag tolkar det här som att ledningens kontrollsystem sker främst genom att de kan se 

effektivitet genom brukartid. Ledningen kan då välja att påpeka brukartiden eller granska den 

mer detaljerat. När jag frågade om prestationerna jämförs berättade intervjuperson: 

Inte vad jag direkt har märkt av så, fast det här väl hänt för något år sedan att någon har 

kommenterat att; varför är du där så kort tid men han kan stanna mycket längre o sådär. Men 

det är ingenting jag märker av. 

Citatet ovan kan tolkas som att ledningen har en möjlighet att jämföra de individuella 

prestationerna. Men det sker inte särskilt ofta. Likt utgångspunkten i Human relations som 

Huzell (2005:23) nämner, finns det inte lika stort fokus på ekonomiska motiv eller incitament. 

Utifrån hemtjänstpersonalens beskrivningar har inte hemtjänsten något formellt 

belöningssystem. Det här anser jag beror till stor del på arbetets karaktär och en fokus på 

kvalitet istället för kvantitet, men även på grund av att hemtjänstpersonalen beskriver att de 

arbetar på hemtjänsten för att kunna hjälpa andra människor. De anställda får ibland positiva 

kommentarer av vissa chefer om de presterar bra. En intervjuperson uttrycker det såhär: Vår 

nuvarande chef är väldigt duktig på att säga om vi har gjort någonting som är bra. Edwards 

(1979:21) menar att i den byråkratiska kontrollen säkras arbetsprocessen genom att arbetarens 

prestation utvärderas vilket resulterar i belöningar och sanktioner. När jag frågade de anställda 

på hemtjänsten om de fick någon sorts belöning för att arbeta extra hårt fick jag som svar:   

Nej, det får man inte. Man får ibland ett tack om dom vet om att man har haft en väldigt 

slitig dag. Men vissa märker inte ens av det. Och sen kanske om man har gått två 

underbemannade men ändå har löst det, vissa chefer är jätteduktiga på att uppmärksamma 

det och andra är inte det 

Nej det vet jag inte om det finns, det mesta berömmet får man ju hos dom gamla när dom är 

nöjda och så, då mår man ju bra med. 

Särskilt då man får någon stund över nån gång så att man kan ge det där lilla extra 

Utifrån ovan nämnda citat verkar det som att de anställda kan få beröm om de har presterat 

bra. Vissa chefer verkar då uppmärksamma prestationerna mer, medan andra inte märker av 

det. En brist på uppskattning utan något belöningssystem anser jag kan tolkas som en viss 

saknad av incitament. Men intervjupersonerna nämner att de arbetar med det här för att hjälpa 
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andra människor, vilket kan leda till att det inte finns ett stort behov av beröm eller 

belöningssystem.  

 

4.1.2 Kontrollsystemet på kundtjänsten 

Noon och Blyton (2007:199) nämner att tidigare forskning har identifierat flera olika sätt som 

ledningen mäter och kontrollerar arbetet på callcenters. Dessa inkluderar både kvantitativ och 

kvalitativ mätning. Den kvantitativa mätningen handlar bland annat om antalet samtal och 

efterbehandlingstider. På kundtjänsten framgår det av intervjumaterialet att det är statistiken 

som uppfyller den kvantitativa mätningen. Den kvalitativa mätningen handlar om kvaliteten i 

samtalen. Här används inspelningen av samtal som ett verktyg för att mäta kvalitet. 

Intervjupersonerna beskriver även att kunderna har möjlighet att lämna ett omdöme efter 

samtalet, vilket fungerar som en form av kvalitativ mätning. Av intervjumaterialet från 

kundtjänsten framgår det att det förs statistik över de anställdas prestationer och produktivitet. 

När jag frågade hur de anställda kontrolleras i arbetet sammanfattade en intervjuperson det 

såhär:  

Det mäts när vi tar raster, hur långa rasterna är. Vi har ett schema att följa om vi missar 

någonting där så syns ju det. Sen även hur lång tid det tar mellan samtal, efterbehandlingstid, 

hur många samtal du tar per dag och hur långa samtalen är, och allt sånt. 

De anställda jobbar i olika grupper på arbetsplatsen. Varje grupp har en ledare. En anställd på 

kundtjänsten nämner: Vi jobbar ju i team så att säga, varje team har ju en ledare. Varje 

anställd på kundtjänst har en gång i månaden ett återkopplingssamtal med närmsta ledare. 

Dessa fungerar ungefär som ett utvecklingssamtal.  

Vi har lite återkopplingsmöten med våra ledare en gång i månaden. Då har vi 45 minuter där 

vi då sätter oss ner med våra respektive ledare och går igenom förra månadens tider och 

försäljning och hela den här biten. Då pratar vi lite om hur det gick bra eller dåligt. Om det 

gick dåligt, varför gick det dåligt? Vad kan man göra för att förbättra det? Det är så vi får 

kritik då, det är både positivt och negativt. Då kan man ju gå igenom och eventuellt få tips. 

På återkopplingssamtalen tas statistiken upp och det förs diskussioner om vad som är bra eller 

dåligt. Här talar de även om vad som kan göras bättre. Det här stämmer väl överens med 

Taylors (1911) idéer om att det behövs en regelbunden återkoppling av prestationsnivån i 

arbetet, de anställda och ledningen behöver ständigt uppdateras om hur väl de presterade 

(Thompson & Mchugh 2009:35). De anställda på kundtjänsten sköter sig för att inte få 

negativa kommentarer om dålig statistik eller en dålig hantering av samtal. Främst verkar det 

som att ledningen vill att man sköter raster, schemat och har en bra statistik. En intervjuperson 

nämner:  

I vissa fall har man lite sämre siffror, eller det kan vara så att man tror att folk inte sköter sig 

med raster så kan de vara lite hårdare. Det har hänt att dom har gått in och kollat frånvaron 

om det är så att vi är fem minuter sena på en rast och då har vi fått ogiltig frånvaro. 

Av intervjumaterialet är inte den negativa kritiken särskilt synlig. Det ligger en större fokus på 

belöningar. När jag frågade en intervjuperson hur de får feedback fick jag som svar: 

Dagligen, när man gör någonting bra. När man gör någonting dåligt så hör man inte så 

mycket utan när man gör nånting bra då hörs det. Sen en gång i månaden så har vi ett möte 

med chefen, där hon ger lite kritik på vad man kan förbättra och likande. Så att det är vanlig 

feedback om man gör någonting bra. Och månadsvis om det är någonting man kan göra 

bättre. 
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Jag tolkar det ovan nämnda citat som att ledningen lägger en större fokus på belöningar 

snarare istället för straff. Vilket kan vara en avgörande faktor i hur de anställda upplever och 

påverkas av kontroll och övervakning.  

 

Varje samtal har en viss efterbehandlingstid, det är den tid där man ska göra administrativt 

arbete för kunden efter samtalet. Det finns då mål på hur lång efterbehandlingstiden skall vara 

och statistiken beskriver vilken genomsnittlig tid varje person ligger på. Varje person bör då 

ligga på under tre minuter i genomsnittlig efterbehandlingstid per samtal. En intervjuperson 

på kundtjänsten berättar: 

Efterbehandlingstid som det heter då, där man ska sitta och göra administrativt arbete på. Då 

har vi mål på såhär länge ska ni sitta på efterbehandlingstid till exempel. Ibland så är det då 

inte möjligt eftersom ibland måste man ta 40 minuter åt ett fall och då ska man egentligen 

ligga på under tre minuter i efterbehandlingstid per samtal. Så det är inte möjligt att följa den 

standarden och dom riktlinjerna. Det kan jag tycka är dåligt. 

Citaten ovan kan tolkas som att de anställda upplever att kraven på en viss efterbehandlingstid 

är för svåra att uppnå. Utifrån Scientific management är det ett sätt för ledningen att förhindra 

den sorts soldiering som Taylor (1911:12f) nämner. Det handlar då om en uppfattning om att 

arbetaren medvetet håller tillbaks sin arbetskapacitet. Målen på efterbehandlingstid kan då 

vara en strategi från ledningen för att förhindra soldiering.  

 

Ledningen spelar även in samtalen. De har även en möjlighet att se allt som sker på skärmen 

under samtalet. Av intervjumaterialet beskrivs det som att ledningen kan se precis lika mycket 

på skärmen som dem själva gör. En intervjuperson beskriver det såhär: 

Sen så har dom möjlighet att kolla hur länge man har varit inloggad i telefonen, dom ser hur 

länge man har stått ledig mellan samtalen och när du väntar på samtal. Sen ser dom hur länge 

du har pratat i telefon, dom ser hur många samtal du har tagit, vilka tidpunkter du tar tagit 

samtalen. Dom ser både inkommande och utgående samtal. Dom har en möjlighet att se allt 

jag gör på skärmen. Så dom ser lika mycket som vi gör när vi sitter där. 

Den ovan nämnda beskrivningen kan jämföras med den panoptiska övervakningen som 

Foucault (1974) beskriver. Det faktum att ledningen direkt kan identifiera och upptäcka varje 

tillfälle någon bryter mot en regel innebär att det är även ett bra exempel på ett välfungerande 

kontroll- och övervakningssystem enligt Sewell och Wilkinson (1992:6). En intervjuperson på 

kundtjänsten berättar: 

Det dom gör är att dom spelar in jag tror det är sju procent av alla samtalen. Det enda jag 

märkt av är att vid återkopplingssamtalen så lyssnar ledaren igenom några av de sju procent 

inspelade samtalen. Sen vet jag inte mer än så. 

Noon och Blyton (2007:199) beskriver att det är vanligt att ledningen kontinuerligt lyssnar på 

samtal som sedan används i utvecklingssamtal med de anställda. Av ovan nämnda citat 

framgår det att ledningen inte har gått ut med någon information om hur många av samtalen 

som spelas in. Jag anser att det här är en faktor som bidrar till att kundtjänsten lever upp till 

ett panoptiskt koncept. Det kan då vara ett medvetet agerande från ledningens sida för att de 

anställda inte ska veta precis när de kan vara övervakade. 

 

Kundtjänsten använder sig av ett bonussystem. Om en person säljer en viss procent får denna 

en bonus. En intervjuperson på kundtjänsten berättar: 
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Vi har bonussystem. Då beror det på hur mycket man säljer. Då räknar bonussystemet, när 

man klickar manuellt vad man har sålt för, då räknar det ut vilken summa man får utöver 

En intervjuperson på kundtjänsten menar att lönen till viss del är baserad på statistiken. 

Intervjupersonen nämner här ett exempel där en kollega som arbetat i flera år har lägre lön än 

nyanställda på grund av dålig statistik. 

Jag har hört vid lönesamtalen nu att en kollega som jobbar här i fem år. Hennes lön är lägre 

än någon som började för ett år sedan just för att när hon började så var grundlönerna lägre. 

Sedan nu så har hennes statistik inte varit så bra så hon har inte fått någon ökning. 

Som tidigare nämnt kan ledningen använda sig av olika verktyg för att utöva makt. En 

maktbas är belöningar där graden av måluppfyllelse ligger som grund till belöning.  

Belöningssystemen kan kopplas till Taylors (1911) idéer om individuell lönesättning som ett 

sätt att dels belöna goda prestationer vilket styr de anställdas beteende i en önskad riktning 

(Thompson & Mchugh 2009:36). Men även för att kunna minska den kollektiva makten hos 

de anställda. Det är ett exempel på en konsekvens av övervakning och kontroll som Ball 

(2010:93) nämner. När övervakning resulterar i att ledningen får en viss information, kan det 

vara svårt att motstå frestelsen att använda denna till att belöna eller straffa de anställda. 

 

Av intervjumaterialet framgår det att både kundtjänstens och hemtjänstens kontrollsystem 

passar in på Edwards (1979:18–20) beskrivning av teknisk kontroll. De teknologiska 

kontrollsystemen, tillsammans med företagsledningen och maktförhållandena på 

arbetsplatserna innebär att de båda företagen går att koppla till den postbyråkatiska kontrollen 

som Wilson (2008:182) beskriver. Det innebär att företagens kontrollsystem är en sorts 

kombination teknisk och byråkratisk kontroll. Wilson (2008) beskriver att ledningen i den 

postbyråkratiska kontrollen strävar efter att väcka eller skapa känslor, värderingar och en 

världsbild som stämmer överens med ledningens intressen. På kundtjänsten märks det här 

genom exempelvis utbildningar, säljtävlingar och topplistor, vilket jag kommer redogöra för 

under rubriken legitimitet. De anställda kan ibland gruppvis tävla mot andra. Jag upplever det 

här som ett sätt att skapa en företagskultur och känslor som stämmer överens med ledningens 

intressen. Av intervjumaterialet framgår det att behovet av att engagera de anställda på 

hemtjänsten inte är lika stort. Intervjupersonerna beskriver nämligen hur viktigt det är för dem 

att kunna hjälpa människor och det tolkar jag som en anledning till att det inte finns ett lika 

stort behov av att styra de anställdas värderingar och känslor. 

 

4.2 Upplevelser av kontroll och övervakning 
Det här avsnittet kommer att redogöra för hur kontroll och övervakning upplevs av de 

anställda. Av intervjumaterialet framgår det att det både finns likheter och skillnader i hur de 

anställda på hemtjänsten och kundtjänsten upplever kontroll och övervakning. Det här 

avsnittet kommer att redogöra för vilka positiva och negativa aspekter som intervjupersonerna 

nämner. Det kommer även att behandla hur de anställda upplever förtroende och tillit från 

ledningen, känslan av att vara övervakad samt hur de upplever den statistik som kontrollen 

och övervakningen genererar.  

 

4.2.1 Förtroende och tillit  

Med förtroende och tillit syftar jag på hur de anställda upplever att ledningen litar på dem. 

Karlsson (2008:9f) skriver att en viktig komponent i autonomin är känslan av tillit från andra. 

Om ledningen har en tillit till sina anställda, då får de också autonomi. Vilket leder till 

värdighet i arbetet. Om ledningen istället inte visar tillit till de anställda utan organiserar 

arbetet utifrån en tanke om att de anställda ständigt måste övervakas och kontrolleras, då får 
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de heller ingen autonomi. Om de anställda inte får en viss värdighet och autonomi i arbetet, då 

finns en chans att de gör motstånd mot sina arbetsvillkor. Arbetsgivaren har en möjlighet 

minska de anställdas värdighet och autonomi i arbetet genom hur man behandlar de anställda 

och vilka arbetsvillkor denne ger dem. Jag anser att intervjupersonernas beskrivningar av 

förtroende och tillit från ledningen kan relateras till frihet i arbetet samt relationen mellan de 

anställda och ledningen. Det här anser jag kan relateras till hur de upplever och påverkas av 

kontroll och övervakning.  

 

4.2.1.1 Förtroende och tillit på hemtjänsten 

Av intervjumaterialet ser jag ett mönster av att intervjupersonerna på hemtjänsten beskriver 

att eftersom de arbetar med det här för att hjälpa andra människor, då påverkar inte 

övervakningen och kontrollen arbetet särskilt mycket. En intervjuperson beskriver det dock 

som att ledningen kanske inte märker det här. Att ledningen antar att om man slutar 

kontrollera de anställda, då kommer de inte att sköta sig lika bra. När jag frågade en 

intervjuperson om denne känner sig övervakad svarade denne: 

Tänker inte riktigt på det längre. Men det är klart att när man på varje möta får höra att vi ska 

jobba effektivare o så, då känner man sig lite övervakad (paus)... Och så att dom inte tror på 

att jag jobbar med det här för att jag vill hjälpa, inte för att gå runt o inte göra nånting.  

Överlag upplever intervjupersonerna på hemtjänsten att ledningen visar förtroende och tillit 

till de anställda. Vissa anställda arbetar dock på olika enheter. Det framgår då vissa skillnader 

i hur cheferna agerar på informationen som de får genom Mobipen. En intervjuperson 

beskriver att det är olika från enhet till enhet och att vissa går in och granskar minut för 

minut. Det här leder då till att personen känner att ledningen inte litar på att denne gör det 

den ska. En intervjuperson på hemtjänsten beskriver det så här: 

Jag känner väl att de lyssnar på mig och så. Men sen kan jag känna att i och med Mobipen 

då, dom litar inte på att jag gör det jag ska. Men det är väldigt olika från enhet till enhet. För 

vissa enhetschefer verkar aldrig gå in och läsa i Mobipen. Medan andra kan gå in och 

granska minut för minut. Då kan man väl känna att dom litar inte riktigt på att jag gör mitt 

jobb. 

Jag anser att en faktor som kan påverka känslan av förtroende och tillit är relationen mellan de 

anställda och ledningen. På hemtjänsten är relationen mellan de anställda och ledningen 

relativt bra enligt intervjumaterialet. De anställda på hemtjänsten upplever inte att de får 

särskilt mycket kritik. Det verkar även vara en bra dialog mellan ledningen och de anställda. 

Jag frågade en intervjuperson på hemtjänsten om det har förekommit någon konflikt mellan 

denne och ledningen på hemtjänsten:  

Nej inte mer än enstaka bråk, alltså sånt där småtjafs som kan ske när de försöker pressa på 

så mycket att man säger nej.  

När jag frågade intervjupersonerna på hemtjänsten hur de ser på relationen mellan de 

anställda och ledningen fick jag flera positiva svar: 

Ja, jag kan väl säga som så att man har ju lätt att prata med dom. Man får bra respons och 

man på bra humör också. 

Den är bra, mycket bra till och med. Det är en bra dialog däremellan.  

Ja det fungerar bra, man måste inte stå på tå. Man vet vart man står här. Vår nuvarande chef 

är väldigt duktig på att säga om vi har gjort någonting som är bra. 
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En annan intervjuperson säger att relationen har varit sämre tidigare, nu får vi mer gehör 

från ledningen och de ger mer feedback än förr. Överlag framstår det som att det är en nära 

relation mellan ledningen och de anställda på hemtjänsten.  

 

Jag anser att förtroende och tillit även kan relateras till den frihet som hemtjänstpersonalen 

har i arbetet. Inskränkning i autonomin är ett exempel på en faktor som påverka känslan av 

värdighet. Likt Human relations uppmärksammade experiment bank wiring room (Thompson 

& Mchugh 2009:47f) bestämmer de anställda i större utsträckning hur lång tid varje 

arbetsmoment tar. De anställda bestämmer själva vad som är en lämplig prestation. När jag 

frågade en intervjuperson hur det känns att tiderna kontrolleras svarade denne: Det bryr jag 

mig inte om, för det tar den tiden det tar. En annan intervjuperson beskriver ett liknande 

resonemang: 

Jag försöker alltid att ta det lugnt och prata med dom och liksom få den här tiden för, jag 

menar, sitter dom ensamma hemma hela dagen så är det inte roligt för dom om jag bara 

kommer in och gör det jag ska (paus)… Det får ta den tiden det tar. Man ska ju ta det i lugn 

takt och göra det som står på schemat. 

Ledningen verkar heller inte ha samma möjlighet eller fokus på att bestämma hur lång tid 

varje arbetsmoment bör ta. De anställda har relativt stor frihet i hur de utför sina 

arbetsuppgifter. En intervjuperson på hemtjänsten berättar: 

Ja det har jag nog, fast jag har ju normer att gå efter. Vi har ju genomförandeplanerna och de 

ska vi ju följa. Någorlunda frihet har vi ju, det tycker jag. Jag kan ändå inom brukarnas 

ramar lägga upp uppgifterna i vilken ordning jag vill göra saker o så.  

De kan själva bestämma vilken ordning och hur de ska göra varje uppgift. Av 

intervjumaterialet framstår det som att schemat bestäms av ledningen, sedan får de anställda 

en viss frihet under ansvar som liknar Karlssons (2008:12f) beskrivning av samtyckets väg. 

Kontroll innebär enligt Karlsson (2008) en styrning av de anställda. Regler och riktlinjer följs 

upp genom kontroll och sanktioner. Samtyckets väg är en mer informell styrning, där 

ledningen strävar efter att skapa delaktighet och engagemang. Här ges de anställda en större 

frihet i arbetet. Utifrån intervjupersonernas beskrivningar av frihet och autonomi i arbetet kan 

vi få en förståelse för hur företagen förhåller sig till Karlssons (2008) diskussion om 

kontrollen respektive samtyckets väg. De anställda har en bra relation med ledningen samt en 

viss frihet i arbetet, vilket jag anser hänger samman med hur de upplever kontroll och 

övervakning.  

 

Resultatet av upplevelserna om förtroende och tillit på hemtjänsterna kan relateras till 

Karlssons (20089f) diskussion om värdighet. Intervjupersonerna beskriver situationen som att 

ledningen visar förtroende och tillit. Men i samband med Mobipen minskar känslan av 

förtroende och tillit. Karlsson (2008) menar dock att värdighet innefattar flera olika faktorer. 

Värdighet är avgörande för att arbetet ska upplevas som meningsfullt och tillfredställande. 

Krav på effektivitet, maktförhållandet och inskränkning i autonomin är exempel på faktorer 

som påverkar känslan av värdighet. Det kan här tolkas som att ledningens kontroll genom 

användandet av Mobipen bara är en av många faktorer som påverkar känslan av tillit och 

förtroende. Ledningen på hemtjänsten kan då visa förtroende och tillit på andra sätt, 

exempelvis genom frihet i arbetet och goda relationer. Min tolkning av den här situationen är 

att ledningen användande av informationen som Mobipen samlar kan påverka känslan av 

förtroende och tillit. På grund av andra avgörande faktorer har det dock inte någon märkbar 

negativ påverkan på de anställdas känsla av autonomi och värdighet.  
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4.2.1.2 Förtroende och tillit på kundtjänsten 

Utifrån intervjumaterialet från kundtjänsten anser jag att uppfattningarna om förtroende och 

tillit skiljer sig från hemtjänsten. Den ständiga kontrollen som sker genom statistik och 

inspelning av samtal kan upplevas som att ledningen inte litar på de anställda. Men på grund 

av arbetets karaktär visar de anställda en förståelse för det här. En intervjuperson på 

kundtjänsten berättar:  

Det är klart att man känner sig lite misstrodd ändå, att dom kollar. Jag har ju förståelse om 

man ser ur arbetsgivarens perspektiv. Men det är klart att det känns lite tråkigt att veta att 

dom när som helst vill säkerhetsställa att du gör ditt jobb. Det är ju det som jag kan uppleva 

som negativt. Men jag upplever det som att man har lite svängrum, jag tror inte att dom går 

in o kollar vad jag gör på min dator om jag har någorlunda bra statistik och gör mitt jobb. Så 

jag upplever det inte som något problem för mig personligen. 

Jag tolkar ovan nämnda citat som att ledningen litar på de anställda, så länge de visar en 

någorlunda bra statistik. Utifrån det antar jag att om de anställda inte sköter sig, då ökar 

kontrollen vilket kan minska känslan av förtroende och tillit. Hur de anställda presterar 

påverkar därmed hur de upplever förtroende och tillit från ledningen, vilket i sin tur påverkar 

upplevelsen samt påverkan av kontroll och övervakning. 

 

Som jag tidigare nämnt, anser jag att förtroende och tillit även kan relateras till den frihet som 

kundtjänstpersonalen har i arbetet. Inskränkning i autonomin är ett exempel på en faktor som 

påverka känslan av värdighet. På kundtjänsten finns det utrymme för egna initiativ och beslut 

i samtalen. De kan själva välja hur de hanterar kunderna och hur de löser problemen. 

Utbildningar och rutiner fungerar som riktlinjer för hur de ska gå tillväga under samtalet. Av 

intervjumaterialet framgår det att de anställda får göra lite som de vill så länge kunden blir 

nöjd. Det här är dock under förutsättning att de inte bryter mot någon direkt regel eller norm. 

Intervjupersonerna på kundtjänsten berättar: 

Visst har vi vissa riktlinjer att gå efter, men samtidigt om jag får ett samtal som jag känner 

att jag kan lösa om en halvt-inortodoxt, så gör jag ju det om jag känner att det blir smidigare 

och det blir en nöjdare kund. För det är ju det man tränas för, att få nöjdare kunder. Om jag 

kan göra det lite smidigare och lätt utan att jag faktiskt bryter någon lag eller norm eller så, 

då gör jag ju det. Så jag har rätt stor frihet måste jag säga. 

Det som är bra är också det att man har ganska mycket fria tyglar, du kan göra lite hur du vill 

så länge du håller dig i viss mån till reglerna. Så länge det blir bra för kunden. Bryter man 

mot en intern regel kanske det ändå leder till att dom får en bra upplevelse liksom. Så man 

har ganska mycket fria tyglar på det sättet 

 

Ovan nämnda citat kan tolkas som att de anställda på kundtjänsten kan hantera samtalet på det 

sätt som blir bäst för kunden. Om det exempelvis finns en smidig lösning på ett problem 

måste de inte följa riktlinjerna. Friheten i arbetsuppgifterna är till viss del begränsad genom 

att de anställda på kundtjänsten tilldelas olika ”kompetenser”. En intervjuperson beskriver det 

såhär:  

Vi har olika ”kompetenser”, vissa kompetenser förväntas inte sälja lika mycket som dom 

andra. Då får dom andra prognoser i det här bonussystemet. Jag har två kompetenser nu då. 

Man bygger ju på hela tiden, så man tar sig framåt då med kurser och så. Då får man andra 

samtal in på telefonen. 
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Uppdelningen i olika kompetenser kan liknas vid Scientific management. Zuboff (1988:43f) 

menar att Scientific management handlar om att dela upp arbetet så att kunskapskraven för att 

klara arbetet reduceras. Det här märks även det tydligt på kundtjänsten. Uppdelningen i olika 

kompetenser innebär att de är specialiserade på olika områden. Om en kund ringer och vill ha 

hjälp med exempelvis ett tekniskt problem kopplas denna till den tekniska supporten. Det här 

liknar även beskrivningen av byråkratisk kontroll som Edwards (1979:21) beskriver.  De som 

sköter sig och är lojala kan klättra i pyramiden. Det här vilar dock på att de anställda faktiskt 

vill ha nya kompetenser, vilket inte framgår särskilt tydligt av intervjumaterialet. 

Jag upplever dock att uppdelningen i kompetenser kan vara ett sätt att successivt utveckla de 

anställdas kunskaper. Jag anser att det därmed inte bör ses som en inskränkning i de anställdas 

autonomi eller värdighet, eftersom det kan gynna både de anställda och ledningen.  

 

Det bör nämnas att till skillnad från hemtjänsten verkar det finnas fler nivåer av hierarki på 

kundtjänsten. När intervjupersonerna på kundtjänsten talar om ledningen tolkar jag det som de 

syftar på de närmsta gruppledarna. De anställdas kontakt med ledningen går nämligen oftast 

via närmsta ledaren. En intervjuperson på kundtjänsten berättar: 

En dag kanske det kommer in väldigt många samtal som gör det omöjligt att hålla sig efter 

dom riktlinjerna vi har. Det förstår ju dom också, alltså vår närmsta ledare. Sen dom längre 

upp, i styrelsen så att säga. Där har ju inte jag någon kontakt så att jag att vet inte hur dom 

resonerar och så vidare. Men det är ju det jag kan göra för att påverka så att säga. Jag kan 

prata med min ledare som har direktansvar för mig personligen 

Intervjupersonen beskriver att det kan vara svårt att leva upp till kraven eller nå målen. Den 

närmsta ledaren kan då ta hänsyn till det här. Jag tolkar det som att värdigheten i arbetet kan 

minska på grund av de hårda arbetskraven.  Det här ställs då mot en god relation mellan 

anställda och ledningen samt den frihet de får i samtalen. 

 

Som jag tidigare nämnt, anser jag att en faktor som kan avgöra känslan av förtroende är 

relationen mellan de anställda och ledningen. Angående relationen mellan ledningen och de 

anställda berättar en intervjuperson på kundtjänsten: 

Den tror jag är bra också. Jag har inte så mycket koll på det men just min ledare är väldigt 

personlig, ute på golvet så att säga och pratar med oss varje dag, frågar hur läget är och 

skapar en relation på det sättet. Just i mitt team så har vi en bra relation med vår ledare. Jag 

tror att det är rätt präglat i hela vår avdelning. Det känns som att ledarna är bra personer, lätta 

att prata med och skojar på raster och sånt där. Vi har en rätt så bra relation med alla på 

kontoret då så att säga. 

Jag tolkar det som att den goda relationen mellan anställda och ledningen kan vara en 

anledning till att de anställda visar förståelse för ledningens kontroll. Det finns dock en 

struktur och hierarki på kundtjänsten som kan påverka den personliga relationen mellan 

ledningen och de anställda. En intervjuperson nämner: 

Det är ju aldrig någon som är riktigt ärlig så. Det är ju efter regler som är som allting utgår 

ifrån. Så personliga relationer har man ju inte riktigt. 

Av båda citatet som jag nämnt ovan anser jag att man kan dra slutsatsen att kundtjänsten har 

en viss byråkratisk struktur. Arbetet på kundtjänsten utgår från regler. Förslag kommer 

uppifrån och de anställda kan vara emot dessa. Men de har inte så stora möjligheter att 

påverka eftersom den närmaste kontakten är med deras ledare. Jag tolkar det som att 

relationen mellan de anställda och ledingen är god, men hierarkin bidrar till att det finns regler 
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att följa. Mål och riktlinjer påverkar den personliga relationen mellan de anställda och den 

närmsta ledaren. Det här legitimerar till viss del kontrollen och övervakningen. De anställda 

kan känna att ledningen inte visar förtroende och tillit på grund av kontroll och övervakning, 

men det accepteras på grund av mål och regler.  

 

Slutligen anser jag att inspelningen av samtal är en avgörande faktor som påverkar förtroende 

och tillit mellan anställda och ledningen. En intervjuperson beskriver att de anställda började 

ändra sitt sätt att prata när ledningen gick ut med information om att samtal skulle spelas in. 

Av intervjumaterialet framgår det att inspelningen av samtal har börjat för några månader 

sedan. Reaktionerna var till en början negativa. En intervjuperson beskriver hur de anställda 

inte ville bli inspelade, de var inte beredda på förändringen och när inspelningen började 

ändrade många sitt sätt att prata under samtalet. Det hela beskrivs som en ”stökig” period, 

vilket till viss del beror på att ledningen inte informerade de anställda om hur inspelningen 

skulle gå till eller vad det skulle användas till.  

När jag började så kände jag inte av det alls. Sedan började dom med inspelningen en eller 

två månader efter jag började. Då var det ju stökigt. Det var dåligt med information kring 

det, då trodde vi att alla samtal spelades in. Men det var ungefär sju procent. Så att man var 

ju lite stressad i början. Sen så använder man ju samtalen också. Nu får man ju lyssna på det 

själv. Det har ju blivit mer övervakning sedan jag började. 

Den här situationen stämmer väl överens med Ball:s (2010) forskning. Ball (2010) menar att 

det inte på förhand går att avgöra hur de anställda kommer att påverkas av övervakning. Om 

de anställda däremot inte får information om hur och vad övervakningen används till så kan 

de reagera mer negativt mot den. Överlag verkar det dock som att förändringen inte fick 

särskilt stora negativa effekter. Det fördes diskussioner om förändringen på möten men de 

anställda ändrade sitt beteende i takt med att samtalen började spelas in. Det här kan bero på 

rädslan för sanktioner. En annan anledning kan vara att på kundtjänsten är man van vid att bli 

kontrollerad och övervakad. Enligt Rogerson och Prior (2005) reagerar arbetsgrupper som är 

vana vid att bli övervakade mindre negativt när ytterligare övervakning implementeras. 

Reaktionerna påverkas även av de anställdas position i organisationen. Inom kundtjänst-

branschen kan man anta att det finns ett relativt stort utbud av arbetskraft och en lägre grad av 

facklig organisering. Till skillnad från andra arbetsplatser, anser jag att det finns flera 

anledningar för arbetsgivaren att övervaka arbetsprocessen på en kundtjänst. Det här kan vara 

en anledning till varför införandet av inspelning inte fick särskilt drastiska konsekvenser.  

 

Karlsson (2008:9f) menar att ett sätt att minska värdigheten är att intensifiera arbetskraven 

samt övermått av arbete. Jag tolkar situationen på kundtjänsten som att de anställdas värdighet 

minskas av de hårda arbetskraven, statistiken samt inspelningen av samtal. Men värdigheten 

vägs upp av den goda relationen mellan närmsta ledaren och de anställda, frihet i samtalen, 

samt förtroende och tillit som följer av att man sköter statistiken. Det här kombineras även 

med att de anställda har en viss förståelse för ledningens kontroll och övervakning. Det 

hänger ihop med hur de anställda påverkas av kontroll och övervakning, vilket jag kommer 

redogöra för i ett senare avsnitt under rubriken påverkan på arbetet.  

 

4.2.2 Statistiken 

Intervjumaterialet visar att både på hemtjänsten och kundtjänsten används kontroll och 

övervakning som ett verktyg för att samla statistik. Den gemensamma utgångspunkten i båda 

företagens statistik är att den visar de anställdas tider och effektivitet. Upplevelserna av 

statistiken skiljer sig dock mellan hemtjänsten och kundtjänsten. Jag kommer här att redogöra 

för statistiken på hemtjänsten och kundtjänsten i två olika avsnitt.  
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4.2.2.1 Statistiken på hemtjänsten  

Upplevelserna av statistiken hänger ihop med upplevelserna av förtroende och tillit. Det här 

beror på att ledningen kan välja hur de agerar med informationen som samlas in. Det visar sig 

att det finns vissa skillnader i hur chefer agerar. På hemtjänsten framgår det att statistiken kan 

visa en brukartid, som enligt hemtjänstpersonalen är orättvis med tanke på avstånden mellan 

brukarna. Så här beskriver en intervjuperson det:  

Ja alltså, vet inte hur man ska förklara. Men det som jag tror man som har svårt att inse 

många gånger är att vi gör vårt jobb. Även om det kanske inte syns i ren brukartid, för ofta 

jämför dom olika enheter så att de kan jämföra xx med yy och här i xx kan vi sitta och köra i 

åtta mil en kväll. Men på yy kanske vi kommer upp i en mil och vi ska ändå ligga på samma 

brukartid, alltså vara ute hos brukaren lika mycket. Men dom hinner ju av geografiska skäl 

mycket mer, alltså har dom en högre effektivitet 

På hemtjänsten framgår det av intervjumaterialet att ledningen kan jämföra effektiviteten 

mellan olika hemtjänster i samma kommun. Den baseras då på hur lång brukartid de anställda 

har. Målet är att uppnå en viss procent hos brukarna. Upplevelserna av att effektiviteten 

jämförs mellan olika enheter är negativa. Det framgår att det är olika geografiska skillnader 

mellan olika hemtjänster, det vill säga att vissa har längre resor för att åka emellan brukare. 

Det finns önskemål om att ledningen borde ta hänsyn till avstånden. En intervjuperson på 

hemtjänsten beskriver att det skapas ”luckor” i statistiken: 

Det är ju bara brukartiden som registreras med Mobipen, jag kommer till Agda och jag går 

från Agda, sen kan jag ju åka 20 minuter, sen kanske det tar 10 min hos nästa. Sen åker jag 

20 minuter igen och kanske en kvart, då blir det ju liksom inte så effektivt, så om man tittar 

på sin arbetsdag från första till sista besöket så kan det se ut som att, då kanske jag har varit 

på jobbet i 7 timmar men jag har bara varit hos brukarna i 3 timmar. 

Resorna mellan brukarna skapar ”luckor”, på grund av avstånden mellan brukarna så kan det 

statistiken då visa en viss ineffektivitet. När jag frågade en intervjuperson på hemtjänsten vad 

denne tycker om statistiken fick jag som svar:  

       Det beror på hur de tolkar den informationen de får. De kan tolka det som att jag inte har 

gjort något, eller så kan de tolka det som att jag faktiskt har åkt från x till y.  

Det här är ett exempel på hur känslan av förtroende och tillit hänger ihop med upplevelsen av 

kontroll och övervakning. Utifrån intervjupersonernas beskrivningar tolkar jag det som att 

ledningen överlag tar hänsyn till avstånden och ”luckorna”. Men i de fall då så inte sker, då 

minskar känslan av förtroende och tillit, vilket leder till att kontrollen som Mobipen medför 

uppfattas som negativ. Känslan av att vara övervakad kan upplevas som påfrestande hos vissa 

intervjupersoner. Men händer inte så ofta att de tänker på det. Intervjupersonerna på 

hemtjänsten beskriver att det är beroende av hur ledningen agerar med informationen, när jag 

frågade om hur det känns att arbetet dokumenteras svarade en intervjuperson:  

Ja det beror ju ofta på hur ledningen agerar på den kunskapen dom har. Det är ju olika, vissa 

är ju väldigt så att vi inte tycker om att dom går in o kollar på varje minut som sagt. Men 

andra säger liksom ingenting om det inte är så att dom märker att man slarvar.  

Det kan tolkas som att upplevelsen av att de blir kontrollerade uppmärksammas först när 

ledningen påpekar det. I slutändan är det inte kontrollen som är påfrestande, utan ledningens 

eventuella användning av informationen. Det här innebär att det inte är kontroll och 

övervakning som leder till en minskad känsla av förtroende och tillit. Resultatet från 
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hemtjänsten visar att det snarare är ledningens agerande och användning av informationen 

som påverkar känslan av förtroende och tillit. Här anser jag att man då borde ta hänsyn till att 

övervakningen bara är ett verktyg. Hur verktyget upplevs av de anställda är beroende av hur 

ledningen använder och tolkar informationen som samlas.  

 

4.2.2.2 Statistiken på kundtjänsten 

På kundtjänsten visar intervjumaterialet att när det går sämre för de anställda, när det ringer 

extra mycket eller om det är en jobbig dag då är kontrollen och övervakningen mer 

påfrestande. Det som upplevs vara mest negativt med jobbet på kundtjänsten är det faktum att 

de mäts på allting som en intervjuperson uttrycket det.  

Det som är dåligt är att vi mäts på allting. Försäljning, tid vi sitter i svaret, hur långa våra 

samtal är och sådär. Allting ska optimeras, du mäts på allting. Varje gång är det inte helt 

rättvist hur vi blir mätta. Så det tycker jag är dåligt. 

Statistiken används som ett verktyg för att kontrollera hur de anställda lever upp till målen 

som ledningen sätter. Målen upplevs som till viss del orättvisa. Exempelvis kan vissa samtal 

vara extra jobbiga eller tar mycket tid. Det här ger då en sämre genomsnittlig tid i statistiken. 

Kundtjänsten använder här ett system som kan jämföras med managementprinciperna inom 

Scientific management. Ledningen strävar efter att öka produktiviteten genom att effektivisera 

och rationalisera arbetsprocessen. Kontroll och övervakning sker genom statistiken och 

inspelningen av samtal vilket hjälper till att hitta avvikelser och sådant som behöver 

förbättras. 

Vi har ju dom här målen på efterbehandlingstid och hur lång tid det skall ta och det ska man 

ju hålla sig till. Annars säger dom till en att nu är dina tider för dåliga här då. Man får ju inte 

sitta och slöa till. 

Det som intervjupersonen nämner uppfattar jag som en relativt hård kontroll från ledningen. 

Där ledningen använder statistiken för att se hur de anställda presterar. De som presterar 

sämre kan då få en tillsägelse. Men som jag tidigare nämnde kan statistiken på kundtjänsten 

användas som ett belöningssystem. Intervjupersonerna beskriver att om de sköter sig, håller 

rasterna och har en bra statistik, då får de lite ”svängrum”.  

Man kan säga att det läggs störst kraft vid saker som inte fungerar, jag fungerar som anställd 

och då gör det ingenting om jag tar 2-3 minuter extra rast. Sköter man sig så får man lite 

svängrum. 

 

Eftersom statistiken följs upp månadsvis kan de anställda jämna ut en dålig prestation en dag 

med en bra prestation nästa dag. Det här innebär att om en anställd missköter sig eller 

presterar sämre, syns det inte direkt. En intervjuperson på kundtjänsten berättar: 

Nej alltså, skulle jag liksom missköta mig en dag så är ju inte det någonting som påverkar 

jättemycket för det är ju ändå en statistik som räknas på 25-30 dagar. Skulle jag däremot 

missköta mig en hel månad så är det klart att det syns väldigt tydligt. Men om man missköter 

sig litegrann om någon dag så kan man vara extra alert nästa dag. Så jämnar man ut det på 

det sättet. Så det märks inte så mycket, i alla fall för min del. 

Jag tolkar ovan nämnda citat som att statistiken följs upp månadsvis och ledningen accepterar 

att de anställda presterar lite sämre vissa dagar så länge de har en visar en bra genomsnittlig 

statistik totalt sett. Jag anser även att det som intervjupersonen berättar kan tolkas som ett 

sorts systematic soldiering jag nämnt tidigare. Det innebär att arbetare räknar ut hur mycket 
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eller snarare hur lite man kan arbeta och ändå övertyga arbetsgivaren om att man arbetar hårt 

(Huzell 2005:20). Jag tolkar det som att de anställda kan uppleva att kraven är svåra att leva 

upp till, vilket leder till att de skapar dessa strategier för att minska pressen eller för klara av 

arbetet.  

 

De anställda på kundtjänsten får kontinuerlig feedback på sitt arbete. Till mesta del så handlar 

det om positiv feedback när de anställda visar ett bra resultat. En intervjuperson på 

kundtjänsten berättar: 

   Ja vi får oftast positiv feedback. Alltså generellt med ett bra resultat, det förs statistik på 

allting. Sen får vi även feedback om det är så att en kund har lämnat ett bra omdöme eller om 

vi har bra försäljning och sådana saker. Konstant feedback på mycket statistik och hur vi 

arbetar. Eftersom det är ett sånt jobb, så är i stort sett allt statistikbaserat. 

Likt Karlssons (2008:12f) diskussion om kontrollens och samtyckets väg, upplever jag 

situationen på kundtjänsten som att ledningen vill behålla en viss grad av kontroll. Men för att 

behålla de anställdas känsla av värdighet samt för att minska negativitet hos de anställda, 

lägger ledningen en större fokus på belöningar istället för straff. Intervjumaterialet visar att de 

anställda på kundtjänsten inte har så stor möjlighet att påverka arbetssituationen. En 

intervjuperson uttrycker det såhär: 

Dom tar åt sig utav våra synpunkter och så. Men sen är det ju ett stort företag och det är 

ganska, i och med att det är ett stort företag så är det ganska tung rutt. Så många saker, 

förändringar och synpunkter sker inte väldigt snabbt om man har något. 

Det framgår att det förs diskussioner om förändringar som de anställda inte tycker om. Det 

har då förts en diskussion om att de anställa mäts på allting, det vill säga att det förs statistik 

på det mesta. När jag frågade en anställd på kundtjänsten om det har förekommit någon 

konflikt mellan de anställda och ledningen svarade en intervjuperson såhär: 

Nej, ingen större konflikt. Det har blivit liksom diskussioner hit och dit. Med att vi blir 

”mätta” på allting. Så det är klart att dom anställda ställer ju frågor till ledare och sånt där. 

Alla är rätt så öppna med vad dom tycker och tänker om det. Man måste ju föra en 

diskussion, för vi som anställda har ju ändå lite att säga till om. Skulle det komma ett förslag 

och vi då inte finner att det är alls möjligt. Vi jobbar ju konstant med förbättringsarbete 

också. Om vi kommer på saker eller om saker inte funkar. Då har vi förbättringsmöten för att 

liksom säga att det här funkar inte, ni måste ändra det. Då kommer dom med förslag med vad 

vi kan göra istället. Så dom lyssnar ju på oss. Konflikt skulle jag väl inte säga att det blir, 

men det skapas ju diskussioner om arbetssätt och sådär. 

Av ovan nämnda citat framgår det att de anställda inte är nöjda med den ständiga fokusen på 

statistik. Jag anser även att hur de anställda hanterar missnöjet kan vara beroende av 

relationen mellan anställda och ledningen. På grund av att hierarkin består av flera nivåer kan 

de anställda visa sitt missnöje mot den närmsta ledaren Ledningens fokus på belöningar 

istället för straff kan vara ett sätt att minska missnöjet hos de anställda.  

 

4.2.3 Möjlighet att bevisa vad man har gjort 

Intervjumaterialet visar att kontroll och övervakningen upplevs som en möjlighet och tillgång 

för dem anställda på båda företagen. På hemtjänsten kan informationen som Mobipen generar 

användas för att bevisa vad hemtjänstpersonalen har gjort och när man varit ute hos brukarna.  

Kundtjänstpersonalen beskriver att det är bra att samtalen spelas in så att man kan bevisa vad 

man har sagt. 
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På hemtjänsten verkar vara ett förekommande inslag att anhöriga till brukare, eller brukare 

själva hävdar att dem inte har fått något besök. Mobipen registrerar då besöket och vilka 

uppgifter som har utförts. Jag upplever det här som en avgörande faktor till att övervakningen 

och kontrollen upplevs som mer positiv än negativ. En intervjuperson på hemtjänsten berättar: 

Kan känna att det är påfrestande ibland men andra gånger kan det vara rätt så skönt. Det kan 

vara bra att veta att jag har registrerat mig hos en brukare, då har vi svart på vitt att jag varit 

där 02-03 på natten. 

Det ovan nämnda citatet visar att de anställda på hemtjänsten kan uppleva kontrollen som 

påfrestande, men att möjligheten att bevisa är en positiv aspekt i kontrollen. När jag frågade 

en intervjuperson vilka positiva aspekter denne anser finns i övervakningen så svarade 

personen såhär: 

Det är som jag nämnde tidigare, med anhöriga o brukare. Att man kan bevisa att man varit 

där. Det gäller väl framförallt nattetid, men även dagtid har vi haft anhöriga som har 

ifrågasatt om man verkligen kommit på ett larm och så. Då kan vi gå in i visa det. Jag var 

faktiskt o städa hos dig 50 minuter i Fredags, så att du inte fick städ i Fredags är bara 

skitsnack. 

Det här kan kopplas till det som Hjort och Wallqvist (2004:23) och Ball (2010:89f) nämner. 

Att de anställda tar hänsyn till hur mycket de gynnas av kontrollen och övervakningen. 

Möjligheten att bevisa gynnar de anställda, men det leder även till att ledningen kan se vad de 

anställda har gjort och hur effektiva de har varit. Jag tolkar det som att de positiva aspekterna 

som Mobipen skapar, väger upp för de negativa. Jag frågade en intervjuperson på hemtjänsten 

vilka positiva aspekter denne ser i kontrollsystemet Mobipen: 

Då har man något att bevisa med. Men samtidigt kan jag känna att det blir lite väl mycket 

prat från ledningen, att nu måste ni jobba på. Nu ser vi i Mobipen får man ofta höra. 

Jag tolkar det som att de negativa aspekterna är ledningens eventuella användning av 

informationen. De kan välja att påpeka effektiviteten i brukartid, eller de tidigare nämnda 

”luckorna” i resorna. Men samtidigt gynnas de anställda av möjligheten att bevisa. Här anser 

jag att ledningens agerande är avgörande för hur de anställda upplever kontrollen och 

övervakningen. Det som intervjupersonen berättar är ytterligare ett exempel på hur ledningens 

agerande kan leda till negativa uppfattningar om kontrollen. Det stämmer väl överens med det 

som Ball (2010:95) hävdar, att ledningens användande och förhållningssätt till de anställda är 

avgörande för hur de upplever övervakning.  

 

Likt upplevelserna på hemtjänsten, pekar de anställda på kundtjänsten på vissa positiva 

aspekter som övervakningen skapar. Vissa menar att det är bra att samtalen spelas in så att 

man kan bevisa vad man har sagt. Det händer nämligen att de anställda kommer i konflikt 

eller ifrågasätts av kunder, de kan då använda de inspelade samtalen för att bevisa vad som 

har sagts. En intervjuperson nämner att det ibland känns tryggt att samtalen spelas in, när jag 

frågade intervjupersonen på vilket sätt det är tryggt fick jag som svar: 

Ibland kan jag känna att det är bra att dom avlyssnar för det är inte alltid man kan lita på 

kunderna heller. Man kan tro att dom ringer för att dom är ute efter saker, kanske 

ersättningar eller produkter och är enbart ute efter att få dom billigare på något sätt. Då hör 

dom ju vad jag säger hoppas jag då. Att det märks att jag inte har styrt någon på något sätt. 

Att det jag har sagt är vad jag sagt. 
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Det är även ett sätt att kontrollera ”fulsälj”. Fulsälj beskrivs i det här sammanhanget som att 

vissa personer säljer produkter till kunder på ett felaktigt sätt. De som säljer kan då ljuga om 

priser eller säljer saker trots att kunden säger tackar nej. Inspelningen av samtal kan då 

hantera detta och minskar förekomsten av fulsälj.  

Jag kan nog säga att det är positivt med allt medräknat. Så tror jag i slutändan att dom 

faktiskt tjänar mer på att dom kollar så mycket, än vad dom förlorar så att säga. För då kan 

man ändå kolla vilka som sköter sig eller inte. Och på vilket sätt dom sköter sig eller inte så 

att säga. Det är ju också ett sätt att få ner fulsälj. 

Citatet ovan beskriver även det vanligt förekommande resonemanget att inspelningen hjälper 

till att hitta de som inte sköter sig. Det här är en av anledningarna till varför jag upplever att 

kontroll och övervakning på kundtjänsten uppfattas som legitim. 

 

4.2.4 Vana vid att bli kontrollerade 

Ball (2010:89) nämner att övervakning och kontroll på arbetsplatsen inte behöver vara en 

kontroversiell fråga. Det är nämligen ett såpass vanligt förekommande fenomen. På 

hemtjänsten och kundtjänsten beskriver de anställda på hemtjänsten att de är vana vid att bli 

kontrollerade. 

 

På hemtjänsten beror det dels på att hemtjänsten har använt sig av kontrollsystem en längre 

tid. Mobipen är då bara det senaste systemet. När jag frågade en person som jobbat ganska 

länge på hemtjänsten om denne hade föredragit systemet som det är nu eller om det var bättre 

förr fick jag som svar: 

Nej jag vet inte, det här är ju det andra systemet vi har, vi har ju haft något som heter Smith 

innan. Så vi var ju rätt så vana vid att bli kontrollerade. 

Överlag visar intervjumaterialet ett visst mönster av att de anställda, både på kundtjänsten och 

hemtjänsten är vana vid att bli kontrollerade och övervakade på sina arbetsplatser. Det här 

mönstret är extra tydligt hos de äldre intervjupersonerna som nämner att de varit kontrollerade 

mer eller mindre på alla arbetsplatser. En äldre intervjuperson på hemtjänsten beskriver det 

som att:  

Man blir väl kontrollerad mer eller mindre på alla arbetsplatser. Det kvittar, vart man än är så 

finns det någon dator som registrerar någonstans. 

Liknande resonemang finns även på kundtjänsten. En äldre intervjuperson på kundtjänsten 

berättar:   

I och med att jag har jobbat på andra avdelningar så vet jag inte riktigt. Det är ju överallt 

man blir kontrollerad på väldigt många sätt. Både med kameror och privat. Men jag kan inte 

känna att det är någon som misstror mig. Men man litar ju inte på det heller. Jag har ju varit 

på andra ställen i organisationen så jag har kanske blivit lite avtrubbad. 

Det här stämmer väl överens med det som Ball (2010) hävdar, att de anställda är vana vid 

övervakning och förväntar sig att deras prestationer ska kontrolleras. Jag frågade en 

intervjuperson på kundtjänsten hur denne upplever den personliga integriteten: 

Ja det tycker jag inte man har längre (skratt)… Det kan jag känna och jag vet inte om det är 

för att jag varit på olika avdelningar. Jag tycker att man blivit kontrollerad konstant. 

Jag tolkar det som att särskilt de äldre intervjupersonerna vana vid att bli kontrollerade. Av 

citatet ovan så framstår det som att på arbetsplatsen finns ingen förväntning på att de anställda 
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ska ha en viss personlig integritet. Det här uppfattar jag som en anledning till att kontrollen 

och övervakningen accepteras. Av intervjumaterialet från kundtjänsten framgår dessa 

förklaringar i mindre utsträckning hos de yngre intervjupersonerna. Det kan bero på den enkla 

anledningen att de inte har varit på lika många arbetsplatser och därför finns det mindre 

utrymme till att jämföra upplevelser av kontroll och övervakning. 

 

4.2.5 Känslan av att vara övervakad 

Överlag har de anställda vant sig vid att vara övervakade och kontrollerade. Vissa bryr sig 

helt enkelt inte om övervakningen och tänker inte på det. Medan andra beskriver hur det till 

viss del beror på ledningens användande av informationen. En intervjuperson på hemtjänsten 

jämför situationen med övervakningskameror utanför arbetslivet. Så länge det kan hjälpa 

någon gör det inget om man blir övervakad. De anställda på hemtjänsten visar olika 

upplevelser av ledningens kontroll. Vissa upplever att det är ett övervakningssystem men att 

de inte känner sig ändå inte övervakade.  

Mobipen-systemet är väl ett övervakningssystem kan jag känna ibland. Men o andra sidan 

när jag är på jobbet så gör jag det jag ska, så för den delen får de gärna ha koll på mig. 

Av intervjumaterialet framgår det att de anställda på hemtjänsten arbetar för att hjälpa andra 

människor. Det kan vara en anledning till att hemtjänstpersonalen accepterar kontrollen.  

 

På kundtjänsten liknar känslan av att vara övervakad det som jag nämnde i avsnittet om 

statistik på kundtjänsten. Det är till viss del beroende av hur de presterar. En anställd på 

kundtjänsten nämner:  

Vissa andra på jobbet dom vill inte bli övervakade överhuvudtaget. Det kan vara för att dom 

inte är så snabba med att bli färdiga i systemet. 

Citatet ovan beskriver en genomgående uppfattning om övervakning och kontroll på 

kundtjänsten. De som sköter sig har inget att oroa sig över. Ledningen lägger störst fokus på 

de anställda som inte fungerar. Det finns här en viss likhet i Sewell och Barkers (2006) 

beskrivning av tvångs- och omsorgsperspektivet. Där de anställda som är emot övervakningen 

upplevs vara ”irrationella” eller ”lata”. Jag tolkar det som att de som är lite långsammare i 

systemet, eller har svårt att uppfylla kraven, upplever kontroll och övervakning som mer 

påfrestande.  

 

Intervjupersonerna på kundtjänsten beskriver att de är medvetna om att ledningen kan se 

exakt vad som görs på skärmen och vad som sägs under samtalet. Det som mest liknar ett 

panoptiskt system är det faktum att de anställda inte vet vad ledningen tittar på eller hur ofta 

ledningen tittar. En intervjuperson säger sig veta att sju procent av samtalen spelas in. De vet 

sedan inte med säkerhet hur många som avlyssnas eller hur kontinuerligt cheferna lyssnar på 

samtalen. Så här svarade en person på hur det känns att bli övervakad: 

Jag vet ju att vissa samtal spelas in, det gör ju att man ändå känner att ”oh shit” jag är ju 

övervakad liksom. Men samtidigt skulle jag göra något direkt fel, så kan det återkopplas till 

mig. Jag vågar ändå vara såpass personlig så att jag kollar min Facebook någon gång då och 

då. 

Som citatet ovan beskriver kan det hända att de anställda utför personliga angelägenheter när 

det inte kommer några samtal, det görs mest för att fördriva tiden. Jag upplever det som att det 

här är ett accepterat beteende av ledningen och intervjupersonerna anser själva att det inte 

påverkar arbetet på något negativt sätt. På kundtjänsten beskriver intervjupersonerna att det är 
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ett vanligt inslag att de känner sig kontrollerade och övervakade av andra kollegor. De 

anställda på kundtjänsten berättar: 

Ibland så är det ju någon som lyssnar på en. Då är det arbetskamrater också. Det känns ju 

inte så jättebra när man sitter och lyssnar. Dom hör ju bara mig och inte vad kunden säger. 

Så ibland är det folk som får förutfattade meningar om vad man säger. Så att jag känner mig 

till viss del övervakad. 

Man blir lite misstänksam av sig (paus)… Ja ibland känner man att jag går och sätter mig där 

det inte är några folk. Så att ingen ser eller tolkar något konstigt, så kan jag känna 

Jag uppfattar det som ett exempel på hur kontroll och övervakning inte alltid behöver vara 

hierarkisk eller nedåtriktad. Det här är då en sorts informell kontroll och övervakning som inte 

styrs av ledningen. Kundens feedback kan även det fungera som ett sorts kontrollverktyg. Av 

intervjumaterialet framgår det att kunden kan lämna ett omdöme efter samtalet. Ledningen 

kan då se vem som har fått ett dåligt omdöme.  

 

4.2.6 Panoptikon i praktiken  

Utifrån det som jag tidigare nämnde i teorikapitlet om panoptikon, anser jag att elektroniska 

kontroll- och övervakningssystem liknar Panoptikon på flera sätt. Det skapar en mer 

transparent arbetsplats, där ledningen (övervakaren) kan se när, hur samt vem som gör vad. 

De anställda (den övervakade) behöver endast vara medveten om att denne kan vara 

övervakad, vilket leder till att övervakningen får en permanent verkan. Tidigare i teorikapitlet 

nämnde jag svårigheterna i att se hur konceptet fungerar rent praktiskt i arbetslivet. Jag anser 

dock att utifrån de anställdas beskrivningar finns det flera likheter. Såhär svarade en 

intervjuperson på kundtjänsten när jag frågade om denne upplever sig vara övervakad: 

Ja lite, det tycker jag. Jag vet inte när dom tittar på min skärm och vad jag gör. Det är ju 

statistik på precis allting och man kan se om det är någon som sitter och gör nånting annat än 

jobbsaker på arbetet och allt sånt. Så dom kan se i stort sett vad som helst. Det är klart att det 

tänker man ju på hela tiden.  

 

Panoptikon som koncept fungerar endast om de som övervakas vet att de är övervakade.  

Kundtjänstens system liknar det som Zuboff (1988:315) kallar för informationspanoptikon. 

Tornet i cirkelns mitt har ersatts med en databas som samlar statistik och information om de 

anställda. På kundtjänsten visar intervjumaterialet att samlandet av information genom 

statistiken skapar en mer transparent arbetsplats. Jag frågade en intervjuperson vad denne 

upplever att kontrollen och övervakningen används till, intervjupersonen svarade: 

Jag får ju återkoppling på statistik och siffrorna. Om man tänker själva att kunna se vad som 

händer och vad man gör så får jag aldrig veta. Jag har ju absolut ingen aning vad dom tittar 

på och hur ofta dom tittar, när dom kan se och vad som kan se. Det är bara den 

informationen man fått. Jag vågar inte säga hur ofta eller hur kontinuerligt dom kollar. Det är 

klart, det påverkar om jag skulle få reda på att dom kollar på min skärm varje dag, då skulle 

det kännas betydligt sämre 

 

Det faktum att en viss procent av samtalen spelas in gör även de anställda medvetna om att de 

kan när som helst kan bli övervakade eller inspelade. Återkopplingssamtalen som sker en 

gång per månad leder även till att auktoriteten ständigt förnyas och bekräftas. Det här anser 

jag kan kopplas till det panoptiska konceptet. Där övervakningen blir permanent och 

individen är ständigt medveten om att denna kan vara övervakad. De anställda behöver inte 
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vara övervakade hela tiden, utan bara det faktum att de kan vara det när som helst leder till ett 

visst önskat beteende från ledningen. På kundtjänsten samlas all möjlig information. En 

intervjuperson på kundtjänsten beskriver problematiken av att inte veta vad övervakningen 

används till: 

Ja den har man ju ingen insyn i egentligen tycker jag. Dom kan ju säga och göra saker. Jag 

hoppas ju att man får veta, att man inte bara skriver i något papper i bakgrunden som man 

ska ha med sig resten av sitt liv.  

 

Jag tolkar ovan nämnda citat som att de anställda inte vet precis vad kontrollen och 

övervakningen används till. De får viss en information på återkopplingssamtalen. Men de vet 

inte med säkerhet om ledningen använder informationen till någonting annat.  

 

Panoptikon som koncept är inte lika synligt på hemtjänsten. Det här beror då på att kontrollen 

och övervakningen som Mobipen skapar är inget som direkt påverkar utförandet av 

arbetsuppgifterna. Panoptikon-konceptet vilar enligt mig på individernas upplevelse av att 

vara övervakade. Den känslan saknas till viss del på hemtjänsten. Såhär svarade en 

intervjuperson på hemtjänsten när jag frågade om denne känner sig övervakad: 

Tänker inte riktigt på det längre. Men det är klart att när man på varje möte får höra att vi ska 

jobba effektivare o så, då känner man sig lite övervakad...(paus) Sen att dom inte tror på att 

jag jobbar med det här för att jag vill hjälpa, inte för att gå runt o inte göra nånting.  

Jag anser här att faktumet att hemtjänstpersonalen till stor del arbetar för att hjälpa brukarna 

leder till att övervakningen egentligen bara skapar en känsla av misstro eller saknad av tillit 

från ledningen. De anställdas beteenden kontrolleras och övervakas dock inte lika detaljerat 

som på kundtjänsten. Ledningen har inte samma möjlighet att direkt se när någon bryter mot 

någon regel eller liknande. Det saknas därmed den transparens som ett panoptikon-koncept 

kräver.  

  
4.2.7 Önskemål om mer kontroll och övervakning på hemtjänsten 

Ett intressant fenomen på hemtjänsten är att vissa av de anställda som jag har intervjuat menar 

att de vill ha mer kontroll och övervakning för att underlätta arbetet. Just nu dokumenteras 

inte resorna, vilket som jag nämnt tidigare leder till att det blir luckor i effektiviteten. På 

grund av långa avstånd mellan brukare vill de anställda kunna bevisa dessa resor. Det visar 

sig att detta fanns tidigare genom något som kallas för kringtidskortet. När jag frågade hur det 

var att använda kringtidskortet svarade en intervjuperson: 

Det hade vi ju i början. Det tyckte jag var bra, fast jag hade gärna velat ha kringtidskortet 

mer specificerat så att jag hade kunnat visa här kör jag, dokumentera att det här gör jag. Men 

det togs ju bort då, det blev väl för konstigt att få ihop det. Dom kände sig för övervakade då. 

Man kan här se en balansgång där ledningen strävar efter att utöka kontrollen av arbetet. Om 

de anställda upplever den som orimlig eller för krävande kan det leda till motstånd (Ball 

2010:94). Den information jag har fått om kringtidskortet visar att den leder till en detaljerad 

information om raster och resor. Vilket kan ha uppfattats som orimlig och blev uppfattades 

därför negativt av de anställda. Den tidigare forskningen som jag nämnt utgår ofta från att de 

anställda är en kollektiv och sammansvetsad grupp som tillsammans avgör vad som är rimligt 

eller orimligt. Resultatet av mina intervjuer på hemtjänsten visar dock att de anställda kan ha 

väldigt olika åsikter om vad som uppfattas vara en rimlig kontroll och övervakning. 
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4.3 Påverkan på arbetet 
Av intervjumaterialet framgår det att kontrollen och övervakningen påverkar arbetet indirekt 

på både hemtjänsten och kundtjänsten. Det bör dock nämnas att de flesta faktorer som jag 

nämner här nedan framstår som ett resultat av arbetets karaktär.  

 

4.3.1 Dokumentationen på hemtjänsten  

Det faktum att intervjupersonerna arbetar inom hemtjänsten för att de vill hjälpa andra 

människor kan vara en anledning till att övervakningen och kontrollen inte påverkas deras 

arbete på ett märkbart sätt. De flesta beskriver att dem inte hade gjort något annorlunda om de 

inte blev kontrollerade. Det som påverkar arbetsprocessen mest är att den dokumentering som 

Mobipen skapar. En intervjuperson beskriver det som att: det är inte övervakningen i sig som 

är jobbig, utan dokumentationen som följer. Det verkar även som att den här 

dokumentationen skapar en viss problematik i den personliga relationen till brukaren. Jag 

kommer därför att gå in på det mer i detalj. 

 

Mobipen registrerar besöken hos varje brukare. Men de anställda måste stämpla in direkt när 

de kommer till brukarna och sedan stämpla ut när de går. Under tiden verkar det även som 

man stämplar in vad man har gjort hos brukaren genom att använda olika kodord för 

exempelvis dusch, personlig omvårdnad och så vidare. En stor del av tiden verkar då gå till 

den här dokumentationen. 

Ibland blir det att man går in, så ska man då duscha och då är det något annat, då får man gå 

tillbaka och sluta där, och trycka på start igen. Och fortsätta med personlig omvårdnad. Det 

blir så mycket att dutta hela tiden. 

Intervjupersonerna menar då att det kan bli fel, att man glömmer stämpla in eller ut. De måste 

då sitta och rätta passen i efterhand vilket är ett administrativt arbete som tar mycket tid. En 

intervjuperson säger: det äter väldigt mycket personaltid som istället hade kunnat gå åt 

brukare. Det beskrivs även som att relationen till brukarna blir lite konstig när de måste ta 

fram pennan framför brukaren och stämpla in direkt när de kommer dit. Så här beskriver en 

intervjuperson den här situationen: 

Tiden vi lägger på Mobipen hade vi kunnat lägga på brukare (paus)... Och så känns det lite 

konstigt att det första man gör när man kommer hem till någon är att ta fram pennan, Hej xx 

heter jag. Jag ska bara stämpla in mig sen hälsar jag. Det blir lite omvänt kan man känna. 

På hemtjänsten har de anställda personliga relationer med brukarna. Av intervjumaterialet 

framgår det som att den här personliga relationen påverkas av att hemtjänstpersonalen måste 

dokumentera sitt arbete framför brukaren. Det kan även vara så att en brukare avböjer eller 

avbryter ett besök. Det skapas då ”luckor” i systemet eller effektiviteten som ledningen ibland 

inte märker. Det framgår även att vissa lägger in dessa tider i systemet, medan andra bara 

skriver en kommentar om ett avbrutet besök.  

 

4.3.2 Det otydliga motståndet på kundtjänsten 

Den tidigare forskningen visar att en alltför påträngande kontroll och övervakning kan leda till 

motstånd: Ball (2010), Karlsson (2008), Ackroyd och Thompson (1999) och Edwards (1979).  

Intervjumaterialet från hemtjänsten visar enligt mig inget tydligt tecken på motstånd hos de 

anställda. Det kan bero på att kontrollen och övervakningen inte lever upp till de tre 

situationer som Ball (2010:89f) nämner. Det kan även bero på att samtliga intervjupersoner 

beskriver att de trivs med sitt arbete eftersom de kan hjälpa andra människor. Lyon 

(2007:166) menar dock att när övervakning leder till att anställda klagar eller försöker hitta en 

lösning genom fackliga förhandlingar är det ett sorts motstånd. Motstånd i form av frånvaro, 
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sämre prestationer eller snatteri är enligt Ackroyd och Thompson (1999:55f) kopplade till 

självorganiseringen. Motståndet på arbetsplatsen kan då in i två olika former av beteenden. 

Det finns ett formellt motstånd som är organiserat och reglerat, ofta i samband med 

fackföreningar. Det närmaste exemplet på den här formen av motstånd är en intervjupersons 

beskrivning av att förslaget om införande av kringtidskortet lades ner när de anställda 

upplevde sig vara övervakade. Jag tolkade beskrivningen som att det var frågan om ett sorts 

formellt och organiserat motstånd mot det nya förslaget. Intervjumaterialet visade dock inget 

informellt motstånd hos de anställda på hemtjänsten. Det här kan då tänkas bero på att 

företagen har visat en balans mellan det som Karlsson (2008:12f) beskriver som samtyckets 

respektive kontrollens väg. 

 

På kundtjänsten visar sig en viss form av motstånd som jag anser hänger ihop med stress och 

hårda arbetsvillkor. Karlsson (2008:9) menar att ledningens strävan efter kontroll kolliderar 

med de anställdas strävan efter värdighet. Då uppstår motstånd som ett försvar. Karlsson 

(2008:9) menar att ledningen kan neka de anställda värdighet på flera olika sätt. Bland annat 

kan värdigheten påverkas negativt av arbetsvillkoren, arbetskraven och en inskränkning på de 

anställdas autonomi. Det här anser jag gör det svårt att visa ett direkt samband mellan 

ledningens kontroll och övervakning och de anställdas motstånd. Vad som kan tänkas vara 

motstånd på de företag som jag har intervjuat är beroende av vilken definition man utgår från. 

Ackroyd och Thompson (1999:2) definierar motstånd som: allt det du gör på jobbet som du 

inte borde göra. Utifrån den här definitionen kan vi se en viss tendens till motstånd på 

kundtjänsten. För att hantera statistiken på kundtjänsten skapar de anställda egna strategier för 

att minska efterbehandlingstiden. Som jag nämnde tidigare beskriver en intervjuperson att 

denne ser till att få allting gjort under samtalen så att efterbehandlingstiden minskar. 

Man vänjer sig ändå efter ett tag hur man ska lägga upp det för att få så mycket som möjligt 

gjort i själva samtalet med kunden i telefonen då. Istället för att sitta efteråt. Det är bättre att 

ha samtalstid än efterbehandlingstid. Det är vad dom värdesätter då. 

Det framgår inte tydligt av intervjumaterialet vad ledningen anser om att de anställda ändrar 

sina strategier på det här sättet. Det här sättet att hantera samtal borde leda till en sämre 

kvalitet i samtalen eftersom de tar längre tid. Samma intervjuperson beskriver att denne kan ta 

korta raster genom att använda sig av den här efterbehandlingstiden. Jag frågade 

intervjupersonen om denne upplever det påfrestande att bli kontrollerad: 

Det är om det är en hektisk dag. Om det är många som ringer. Då känns det lite ibland när 

man tar många samtal, man vill ta en rast och har kanske inte rast på en timme. För dom ser 

ju hur länge man tar på sig och blir färdig efter varje samtal. Och den tiden får ju inte vara 

mer än 300 sekunder egentligen. Så ibland några extra sekunder bara liksom. Så stressad blir 

jag väl inte, men det känns väl som att det är lite läskigt att man är övervakad nästan hela 

tiden. 

Marx (2003:372ff) skriver att när individer känner att övervakningen är fel eller orättvis, blir 

den ofta utmanad. Då kan individen använda sig av olika sätt för att neutralisera 

övervakningen. Gemensamt för dessa är att de innebär ett motstånd mot övervakningen. Marx 

(2003) nämner hur anställda kan förvränga resultaten. När ett övervakningssystem räknar 

datoraktiviteten kan de anställda hålla nere tangenter för att framstå som produktiva. Det är då 

ett sätt att manipulera mätmetoderna. Det som intervjupersonen ovan beskriver är en form av 

motstånd. Intervjupersonen tar här längre samtal och använder efterbehandlingstiden till att ta 

korta raster. Jag anser att man koppla det ovan nämnda till Karlssons (2008:9) beskrivning av 

hur ledningen kan hindra de anställdas värdighet genom arbetsvillkor, arbetskrav och 

inskränkning på den anställdes autonomi. I det här fallet beskriver intervjupersonen att om det 
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är en hektisk dag, då kanske man vill ha en extra rast. Det här är en förändring av 

arbetskraven. Intervjuperson nämner även att nämna att denne inte blir så stressad, vilket kan 

vara ett resultat av att denne tar raster på efterbehandlingstid. Intervjupersonen avslutar även 

med att nämna att det är lite läskigt att bli övervakad nästan hela tiden. I det här 

sammanhanget tolkar jag det här påståendet som att personen ville legitimera användningen 

av den här strategin. Att det är ett resultat av hårda arbetsvillkor och att på grund av 

kontrollen och övervakningen, är den här strategin det enda sätt som intervjupersonen kan ta 

en rast på arbetstid. Inspelningen av samtalen visade sig leda till att vissa anställda ändrade 

sitt sätt att prata. Intervjumaterialet visar här att de anställda reagerade negativt. När jag 

frågade en anställd på kundtjänsten hur de anställda reagerade när ledningen meddelade att 

samtalen skulle spelas in svarade en intervjuperson så här:  

Dom var ju negativa såklart. Folk ville ju inte bli inspelade. Dom ändrade sättet dom pratade 

och allting. Så folk var väl inte beredda på det. 

Det här kan tolkas som att de anställda ”skärpte sig”, men det kan även vara ett sorts 

motstånd. Citatet nämner att reaktionerna var negativa. Det kan tolkas som att de anställda 

ändrade sitt sätt att prata utifrån ett antagande om att det var önskvärt från ledningens sida. 

Det kan dock tolkas som att de valde att ”dölja” något i sitt sätt att prata. Utifrån Ackroyd och 

Thompsons (1999:2) tidigare nämnda definition hade även det kunnat tolkas som en form av 

motstånd. Ett annat tecken på motstånd på kundtjänsten är det tidigare nämnda ”skvallret” om 

de statistikbaserade lönerna. Det kan kopplas till Ackroyd och Thompsons (1999:54) teori om 

självorganisering hos de anställda. Enligt Wilson (2008:132) är skvaller en inneboende del av 

organisationernas liv. Det underlättar de sociala banden mellan människor. Det kan användas 

som ett sätt att sprida organisationens värderingar och vision. Utifrån intervjumaterialet är det 

dock svårt att se ledningens syn på det tidigare nämnda skvallret. Avslutningsvis bör det dock 

nämnas att intervjumaterialet överlag inte visade några fler tecken på motstånd än de jag 

redogjort för här ovan. Det är därför svårt att få en inblick i hur motståndet på kundtjänsten 

ser ut i praktiken.   

 

4.3.3 Stress  

Hjort och Wallqvist (2004:14) skriver att elektroniska övervakningssystem kan leda till högre 

stressnivåer. Intervjumaterialet från hemtjänsten och kundtjänsten visar att de anställda känner 

sig stressade. Anledningarna är dock inte direkt kopplade till kontrollen och övervakningen. 

Det är snarare kopplat till variationer i arbetskraven. Kontroll och övervakning kan då indirekt 

påverka upplevelsen av stress om de anställda upplever att de inte når upp till kraven från 

ledningen. 

 

4.3.3.1 Stress på hemtjänsten 

Intervjupersonerna på hemtjänsten beskriver hur arbetet är tidspressat. Ett schema kan se bra 

ut på förhand men sedan händer något på vägen. Någon kanske behöver mer hjälp än räknat 

och då tar det längre tid. En intervjuperson menar att jobbet har ändrats mycket sedan 

intervjupersonen började på hemtjänsten. Tidigare hade man mer tid hos varje brukare och på 

en hel arbetsdag kanske man hade fem olika brukare. Nu kan man istället ha fem brukare på 

de första två timmarna. Brukarna upplevs även ha blivit mer svåra att hantera eftersom de är 

sämre eller sjukare nu. Intervjupersonen beskriver hur det här då leder till en ökad tidspress. 

 

Det är lite stressande ibland, för man får den här känslan av att nu måste jag hinna det där, 

jag måste vara där så lång tid. Säg att ett besök tar 25 minuter på morgonen istället för 15 

som är planerat. Då ligger jag ju 10 minuter efter i min planering, men jag ska ändå stanna 
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hos varje brukare. Men då är det mer brukare som tar 10-15 min för lång tid för att dom 

kanske har trillat, eller något annat som har inträffat. Då kommer jag ju ligga en halvtimme-

40 minuter efter. Just det här att veta att dom kontrollerar att jag varit mina fem eller tio 

minuter på en tillsyn och sådär, det kan vara lite stressande faktiskt 

 

Det hela beskrivs som att vissa dagar kan bli stressiga om någonting oväntat händer. De 

anställda hamnar då efter i planeringen och det blir svårt att hinna med alla besök. Här 

påverkar kontrollen upplevelsen av stress. Det faktum att de anställda vet att deras tider mäts 

och att ledningen vid behov kan kontrollera detta upplevs som stressigt. Ball (2010:95) menar 

att en faktor som kan avgöra hur de anställda upplevelser övervakning är om de anställda mäts 

som en del av en grupp eller som en individ. På hemtjänsten verkar det som att oftast mäts 

hela enheten, då kollar de på hur effektiva de har varit i brukartid. Det finns även skillnader 

mellan olika enheter, där vissa chefer går in och granskar individerna och kollar tiderna. Det 

här hänger samman med att intervjupersonerna menar att upplevelsen av kontroll och 

övervakning är beroende på hur ledningen använder informationen som samlas. När de 

anställda mäts varje individ för sig kan det upplevas som mer stressande. Upplevelsen av 

stress kan därmed variera eftersom intervjumaterialet visar att cheferna som sitter på de olika 

enheterna kollar olika mycket på tiderna. Det kan då vara så att vissa fokuserar mer på 

individer, medan andra kollar mer på hela enheten.  

 

4.3.3.2 Stress på kundtjänsten 
Arbetet på kundtjänsten beskrivs som stressigt. De anställda sitter aktiva i stort sett hela 

arbetsdagen. De dagar då det ringer mer upplevs som mer stressiga. En intervjuperson på 

kundtjänsten berättar: 

Det är ganska stressigt skulle jag säga. Det är som jag sa förut, man är ju trött när man 

kommer hem. Man sitter aktivt hela tiden i stort sett. Så det är ganska stressigt och 

påfrestande tycker jag. 

Statistiken och känslan av att ledningen mäter prestationerna ökar upplevelsen av stress. 

Som tidigare nämnt så är känslan av kontroll och övervakning beroende av hur de anställda 

presterar. En intervjuperson på kundtjänsten berättar: 

Om jag vet att det går dåligt en dag så känner man sig lite uthängd liksom. Man tänker att nu 

sitter dom och kollar och det går jättedåligt. Men samtidigt går det bra en dag så är det 

ingenting man tänker på. 

Likt det som Ball (2010:95) hävdar kan det faktum att ledningen på kundtjänsten mäter 

individernas prestationer istället för gruppens vara en anledning till att arbetet upplevs som 

stressigt. Här finns då flera faktorer som kan påverka. Arbetet på kundtjänsten är ett så kallat 

emotionellt arbete. Morris och Feldman (1983 refererad i Noon och Blyton (2007:204) 

definierar emotionellt arbete som en handling där personen uttrycker organisatoriskt 

önskvärda känslor under tjänstetransaktioner (egen översättning). De anställda visar alltså 

inte nödvändigtvis sina riktiga känslor. Noon och Blyton (2007:204) pekar på forskning som 

visar att emotionellt arbete är relaterat till ökad upplevelse av stress på jobbet. 

Intervjumaterialet ger ingen konkret inblick i hur de anställda upplever det emotionella 

arbetet. En intervjuperson på kundtjänsten nämner: 

Om jag inte är förmögen eller har någon möjlighet att hjälpa kund X. Då kan inte jag hjälpa 

om han blivit fullständigt missnöjd och hatar mig djupt personligen, finns det ingenting jag 

kan göra så finns det ingenting jag kan göra. Men å andra sidan finns det någonting att göra 
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så ser jag till att göra det. I vissa samtal så kommer ju feedback direkt från kunden där dom 

säger att: ”ja ni på X är sämst i hela världen, ni borde gå och dö typ”. 

 

Det ovan nämna citatet visar ett exempel på hur kundtjänstarbetarna måste hantera sina 

känslor när de får aggressiva kunder. Jag tolkar det som att inspelningen av samtal kan skapa 

större fokus på att hantera sina känslor, eftersom att ledningen i efterhand kan höra vad de har 

sagt. En annan intervjuperson beskriver att vissa kunder vara krångliga eller svåra att hantera. 

Det faktum att dessa samtal kan ta lång tid leder till att den ständiga fokusen på mätning och 

statistik upplevs som extra stressande. Det här stämmer väl överens med det vad Hjort och 

Wallqvist (2004:14) hävdar. Nämligen att elektroniska övervakningssystem kan leda till högre 

stress. Men eftersom arbetet på kundtjänsten även är ett emotionellt arbete kan man se ett 

samband mellan dessa två faktorer vilket kan öka upplevelsen av stress ännu mer. 

 

Ball och Margulis (2011:117ff) menar att risken för stress från kontroll och övervakning ökar 

när kraven från arbetsgivaren är svåra att uppfylla. Om de anställda upplever att ett dåligt 

resultat leder disciplin eller negativ feedback, då ökar stressen. De anställda upplever dock 

mindre stress om det dåliga resultatet leder till exempelvis mer utbildning. Kundtjänsten följer 

detta resonemang. En intervjuperson nämner att om de har dålig statistik eller behöver hjälp 

med att hantera samtal, då får de lyssna på andra kollegor: 

Det finns ju dom som har väldigt bra tider, då ska ju vi kunna medlyssna med kollegor och 

se vad dom gör. Så ska man försöka lära sig och jobba annorlunda för att dom här tiderna 

skall gå ner helt enkelt. 

Om de anställda inte lyckas leva upp till säljmålen eller om de inte sköter sig tillräckligt bra i 

samtalen, då får de ytterligare utbildning eller så får de medlyssna på andra medarbetare. Det 

här kan enligt Ball och Margulis (2011:117f) minska stressen när kraven är svåra att uppfylla.  

 

4.4 Legitimitet 
De anställas upplevelser av kontroll och övervakning hänger ihop med om den uppfattas vara 

legitim eller inte. Legitimitet i det här sammanhanget handlar om hur den accepteras och är 

korrekt enligt gällande normer och värderingar. Tidigare i teorikapitlet refererade jag till Ball 

(2010) som menade att vanligtvis uppstår kontroverser gällande övervakning i tre situationer.  

1. Då övervakning av de anställda går utöver vad som är rimligt eller nödvändigt, det vill 

säga när övervakningen blir alldeles för påträngande. 

2. När arbetsgivaren är alldeles för krävande och strävar efter att få för detaljerad 

information om hur de anställda använder sin tid. 

3. När tillämpning av övervakningsmetoder påverkar det praktiska arbetet samt förtroendet 

mellan arbetsgivare-arbetstagare på ett negativt sätt. 

Vidare menade Hjort och Wallqvist (2004:23) att upplevelserna av kontroll och övervakning 

är beroende av om de anställda gynnas av den samt om skälen till kontroll och övervakning är 

berättigade. Jag kommer här att redogöra för hur de anställdas upplevelser av kontroll och 

övervakning kan relateras till dessa påståenden. På hemtjänsten upplevs själva kontrollen som 

en nödvändighet och vissa upplever sig inte vara övervakade. En intervjuperson på 

hemtjänsten berättar: 

Jag hade nog tagit bort möjligheten att gå in o titta på övervakningssystemet i annat fall än 

där en brukare ifrågasätter om vi varit där. 

Det här kan tolkas som ett sätt att ha kvar den mest positiva aspekten med systemet, nämligen 

möjligheten att bevisa. Men samtidigt minska känslan av att vara kontrollerad. Andra 
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intervjupersoner menar att systemet inte behöver förändras. Det finns inget annat alternativ. 

En intervjuperson på hemtjänsten nämner: 

 Det känns inte som ett kontrollsystem att man jobbar med Mobipen. Jag hade inte gjort 

någon ändring i det. 

Kontrollen och övervakningen på hemtjänsten är allmänt accepterad av de anställda på 

hemtjänsten. Det här kan då bero på att den inte går utöver några av de tre situationer som 

Ball (2010:89f) beskriver. Det kan även kombineras med de anställda gynnas av systemet. Det 

här innebär att kontrollen och övervakningen upplevs som legitim på hemtjänsten. I samband 

med att dokumentationen upplevs som problematisk är den tredje situationen som Ball (2010) 

nämner mest aktuell på hemtjänsten. Tillämpningen av kontroll påverkar det praktiska arbetet 

genom dokumentationen som följer. Men inte i så stor grad att det skapas någon kontrovers.  

 

På kundtjänsten framstår det som att de anställda önskar att vissa delar av kontrollen och 

övervakningen förändras. En intervjuperson uttrycker det såhär: 

Det bör stramats åt lite, ta bort någon del av det. Som till exempel inspelningen av samtal 

kan jag tycka är lite onödig faktiskt. Det finns väl säkert nånting bra med det också, men jag 

känner att om folk är oroliga för att dom gör fel i samtalen så är det bättre att någon som kan 

får sätta sig med och lyssna. 

De anställda har dock förståelse för arbetsgivaren och menar att kontroll och övervakning är 

en nödvändighet. Gällande den detaljerade informationen som arbetsgivaren får genom 

statistiken finns det delade åsikter på kundtjänsten. Vissa upplever det som påfrestande att de 

mäts på allting. Det förs en kontinuerlig kontroll på de anställda. Angående den detaljerade 

statistiken på kundtjänsten berättar en intervjuperson: 

Ja alltså jag tycker det är okej om det används till rätt syfte. Jag tycker inte det ska användas 

som att man på något sätt ska misstro dom anställda. Utan det ska användas för att man ska 

för att man ska klara sitt jobb. Vad man ska göra på jobbet under dom tiderna och när du ska 

gå på rast. Det ska inte användas för att vaka över dom anställda och se vad dom gör på 

jobbet (paus)... Vad jag vet så tycker jag inte att det har förekommit utan det är framför allt 

för att vi har ett schema att följa. 

 

Liknande resonemang förs av samtliga personer på kundtjänsten. Det kan tolkas som att 

kontrollen och övervakningen är snarare ett verktyg för att få arbetet och schemat att fungera 

på ett effektivt sätt. Statistiken är till viss del påfrestande, men de anställda beskriver det här 

som att fördelarna väger upp för nackdelarna.  

 

Maktutövning accepteras när underordnade samtycker till makthavarens rätt att bestämma 

över dem. Det här vilar på att en viss grupp har tillgång till en viss kunskap som de andra 

känner sig förpliktigade till att acceptera (Thompson & McHugh, 2009:101). På både 

hemtjänsten och kundtjänsten upplever jag det som att den hierarkiska och byråkratiska 

strukturen i organisationen bidrar till att ledningens makt blir allmänt accepterad. Av 

intervjumaterialet från kundtjänsten framgår det att ledaren fungerar som en länk mellan de 

anställda och den högre ledningen. Ledaren för varje grupp tillskrivs en viss rätt att bestämma 

över de anställda och har tillgång till kunskap som de anställda inte har. När jag frågade en 

intervjuperson på kundtjänsten om denne får reda på vad kontrollen och statistiken används 

till så svarade personen:  
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Ja den har man ju ingen insyn i egentligen tycker jag. Dom kan ju säga och göra saker. Jag 

hoppas ju att man får veta, att man inte bara skriver i något papper i bakgrunden. 

Kunskapen i det här sammanhanget handlar om möjligheten att se detaljerad statistik och att 

lyssna på samtal. Intervjupersonens beskrivning kan tolkas som att ledningen nämner och 

agerar genom att ge feedback på statistiken. Men de anställda på kundtjänsten vet inte mer än 

så om vad statistiken används till.  

 

4.4.1 Perspektiv på övervakning – Omsorg eller tvång? 

Sewell och Barkers (2006:935ff) diskussion om de olika perspektiven på övervakning 

resulterade i att organisationer kan ha två olika perspektiv. Omsorgsperspektivet och 

tvångsperspektivet. Sewell och Barker (2006) menar att man inte borde försöka rama in 

organisationer i dessa perspektiv. Men det kan enligt mig ge en förståelse och inblick i hur 

företagen använder kontroll och övervakning.   

 

Jag anser att det finns både likheter och skillnader i kundtjänstens och hemtjänstens 

användning av övervakning och kontroll. Den främsta likheten anser jag är att både 

kundtjänsten och hemtjänsten strävar efter att förhindra att de anställda ”latar sig” eller att 

man inte sköter sitt arbete. Övervakningen och kontrollen upplevs som legitim hos de 

anställda eftersom så länge man sköter sitt jobb har man inget att oroa sig för. Flera 

intervjupersoner nämner det här resonemanget, en person på kundtjänsten beskriver det såhär: 

Folk som missköter sig håller dom ju koll på. Men dom som sköter sig har dom ingen större 

anledning att kika på, men möjligheten finns. 

Jag kommer här att föra en kort diskussion om hur omsorgs- och tvångsperspektivet förhåller 

sig till de undersökta företagen. Mina antagande grundar sig på intervjupersonernas 

beskrivning och upplevelser av kontroll och övervakning. Hemtjänsten är nära 

sammanhängande med omsorgsperspektivet. Där övervakningen upplevs som en form av 

social kontroll och är legitimerad om den uppfyller vissa krav. På hemtjänsten främjar 

övervakningen en större frihet, eftersom de anställda drar nytta av den genom att kunna bevisa 

vad de har gjort för brukare och anhöriga. Övervakningen förhindrar även att vissa anställda 

utnyttjar organisationen genom att lata sig. De anställda förbinder sig till att fullgöra en 

specifik uppgift, nämligen att hjälpa andra människor. I samband med anställningskontraktet 

uppfattas övervakningen som rimlig och rationell. Övervakningen gynnar därmed alla parters 

intressen. Det är endast de som inte sköter sig som har något att frukta.  

 

På kundtjänsten är situationen mer komplicerad. Här märks en viss kombination av omsorgs- 

och tvångsperspektivet. På kundtjänsten beskriver intervjupersonerna hur det är en skillnad i 

graden av övervakning beroende på om man sköter sig eller inte. Det syns i statistiken om 

någon inte sköter sitt jobb och möjligheten att lyssna på samtal leder till att ledningen kan 

kolla upp vad det beror på. En intervjuperson på kundtjänsten menar att kontrollen och 

övervakningen ger mer än vad det kostar. Att om en anställd har märkbart sämre statistik är 

det rimligt att denne inte sköter sitt jobb. Det är då bra att det finns statistik och siffror som 

kan upptäcka vad det beror på.  

Jag vet att vi ska sträva efter såhär mycket försäljning, eller såhär lång tid mellan samtalen, 

eller så här lång efterbehandling. Jag vet ju vad vi ska sträva efter. Jag menar dom siffrorna 

används ju inte till nånting så. Utan det är ju mer för att kolla. Har man hela tiden 20 minuter 

efterbehandling efter varje samtal kan det inte vara rimligt att han jobbar dom 20 minuterna, 

då sitter han förmodligen och gör nånting annat. Däremot sitter du med ett snitt på några 

minuter då är det fortfarande rimligt. Men å andra sidan skulle det vara extremt, att man har 
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20 minuter med 3 samtal max i timmen. Då är det ju inte rimligt att man faktiskt sköter sitt 

jobb. Då kan jag tänka mig att använda statistik och siffror för att kolla vad han faktiskt gör 

på sin arbetstid. 

 

Anledningen till att kundtjänsten lutar mer år tvångsperspektivet än vad hemtjänsten gör är att 

syftet verkar vara att få de anställda att göra något som de annars inte hade gjort. Det här 

märks tydligt när jag frågade intervjupersonerna på kundtjänsten vad/om de hade gjort något 

annorlunda om de inte blev kontrollerade i lika stor utsträckning. En intervjuperson beskrev 

det som att man kanske hade tagit lite längre raster, eller haft längre efterbehandlingstid.  

Jag frågade en intervjuperson på kundtjänsten vad denne hade gjort annorlunda om de inte 

blev kontrollerade i lika stor utsträckning: 

Jag hade nog gjort det sämre faktiskt. För då känns det som att jag tar ett samtal nu och kan 

vänta en kvart på nästa. Jag hade nog tagit ett samtal istället för 4-5. Men i övrigt så hade jag 

nog inte gjort så mycket annorlunda under samtalet. 

De anställda på kundtjänsten gynnas heller inte av övervakningen på samma sätt som på 

hemtjänsten. Tvångsperspektivet för även med sig konsekvensen att det syns vilka som 

arbetar ”hårt” och vilka som ”latar sig”. Av intervjumaterialet från kundtjänsten framgår det 

att ledningen använder topplistor. Dessa är ofta fokuserade på sälj. Men de kan även fokusera 

på antalet samtal eller efterbehandlingstid och så vidare. En intervjuperson nämner att de 

ibland har tävlingar på kundtjänsten: 

Om vi sköter våra tider exemplariskt så blir vi inte extra belönade för det. Däremot titt som 

tätt så har vi tävlingar på kontoret. Då kan dom räkna med att man ska sköta sitt schema, 

eller ta x antal samtal och sådär, då kan man bli belönad. 

 

Det här är ett sätt att få de anställda att jämföra sig med andra medarbetare. Det är även ett 

sätt att få de anställda att göra något som de annars inte skulle ha gjort. Vilket kan uppfattas 

som en form av maktbas. Tvångsperspektivet innebär att ledningen använder sig av en 

konstant synlighet för att garantera maximal prestation. Utifrån den tidigare forskning om 

callcenters och kundtjänster som jag tidigare hänvisat till är det här vanligt förekommande. 

Likt Sewell och Barkers (2006:939f) åsikter om att man inte bör på förhand bestämma om 

övervakningen är ”bra” eller ”dålig”, anser jag att det inte går att kritisera kundtjänstens 

övervakning baserat på det som jag nyligen nämnt. De båda organisationerna befinner sig i 

helt olika branscher. De anställda visar även förståelse för arbetsgivarens kontroll och 

övervakning, både på kundtjänsten och på hemtjänsten. En intervjuperson på kundtjänsten 

berättar: 

Ja alltså, när det gäller just övervakning att man vet att dom har koll på en så att man hela 

tiden gör sitt jobb. Nu tycker ju inte jag att det ska behöva vara så på en arbetsplats. Men det 

behöver man väl helt klart och det är väl därför som det är positivt. I dom enstaka fall där det 

förekommer att man gör andra saker än sin arbetsuppgift. 

 

Citatet från den här intervjupersonen summerar till viss del både hemtjänsten och 

kundtjänstens resonemang gällande kontroll och övervakning på arbetsplatsen. En viss grad 

av övervakning och kontroll behövs oftast. De anställda uppfattar den som legitim eftersom 

den inte går utöver vad som är rimligt eller nödvändigt. Slutligen kan här nämnas att 

övervakning och kontroll kan upplevas som positivt och att det gynnar organisationen i dess 
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helhet. Det verkar hänga samman med att företagen har en positiv relation till de anställda där 

det läggs mer fokus på belöningar än straff.  

 

4.5 Sammanfattning av resultat och analys 
Resultatet visar att båda företagen använder sig av elektroniska kontrollsystem. På 

hemtjänsten kontrolleras de anställda genom att de anställdas starttider och sluttider 

registreras i ett system som kallas för Mobipen. På kundtjänsten kontrolleras och övervakas 

de anställda genom att ledningen för statistik och lyssnar på inspelade samtal. Resultatet från 

hemtjänsten visar att det finns skillnader i hur cheferna agerar på informationen som de får 

genom Mobipen. Vissa chefer visar då förtroende och tillit, medan andra går in och granskar 

tiderna minut för minut. Det här innebär att känslan av förtroende och tillit minskar beroende 

på hur ledningen agerar. När det gäller upplevelsen av kontrollsystemet Mobipen visar det sig 

att när ledningen inte tar hänsyn till ”luckor” i statistiken, då uppfattas kontrollen som mer 

negativ. 

 

På kundtjänsten leder kontrollen och övervakning till att känslan av förtroende och tillit från 

ledningen minskar. Men de anställda visar ändå förståelse för ledningens kontroll och 

övervakning. Det kan bero på att kundtjänsten använder sig av regler, hierarki och mål. 

Upplevelserna av kontroll och övervakning på kundtjänsten är beroende av hur de anställda 

presterar. Intervjumaterialet visar att när det går sämre för de anställda, när det ringer extra 

mycket eller om det är en jobbig dag då är kontrollen och övervakningen mer påfrestande. 

Resultatet visar att de anställda på kundtjänsten upplever det som jobbigt att de mäts på 

allting, att allting är i stort sett statistikbaserat. Ledningens fokus på belöningar istället för 

straff kan vara en anledning till att kontrollen och övervakningen accepteras av de anställda.  

 

Resultatet visar att kontrollen och övervakningen på hemtjänsten ger de anställda en möjlighet 

till att bevisa vad man har gjort och när man varit ute hos brukarna. På kundtjänsten upplever 

de anställda att inspelningen av samtal ger en möjlighet att bevisa vad man har sagt, de hjälper 

till att förhindra ”fulsälj” och det hjälper även till att hitta de personer som inte sköter sig,  

Överlag visar intervjumaterialet ett visst mönster av att de anställda, både på kundtjänsten och 

hemtjänsten är vana vid att bli kontrollerade och övervakade på sina arbetsplatser. 

 

Av intervjumaterialet framgår det att kontrollen och övervakningen påverkar arbetet indirekt 

på både hemtjänsten och kundtjänsten. På hemtjänsten påverkas arbetet av dokumentationen 

som Mobipen skapar. En intervjuperson på kundtjänsten visar ett sorts motstånd mot 

kontrollen genom denne skapar egna strategier för att kunna ta korta raster när det ringer 

mycket. På kundtjänsten kan de anställda tänka på att de blir inspelade vilket leder till att de 

ändrar sitt sätt att prata under samtalet. Intervjumaterialet från hemtjänsten och kundtjänsten 

visar att de anställda känner sig stressade. Anledningarna är dock inte direkt kopplade till 

kontrollen och övervakningen. Det är snarare kopplat till variationer i arbetskraven. Kontroll 

och övervakning kan då indirekt påverka upplevelsen av stress om de anställda upplever att de 

inte når upp till kraven från ledningen. På hemtjänsten är det här beroende av hur ledningen 

agerar på informationen. På kundtjänsten är det mer beroende av hur de anställda presterar. 

 

Både på hemtjänsten och kundtjänsten upplevs kontroll och övervakning som nödvändig och 

rimlig. De anställdas upplevelser kan sammanfattas som att så länge man sköter sig behöver 

man inte vara orolig. Kontrollen och övervakningen upplevs som legitim så länge det används 

till rätt syfte. 
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5. Slutsats och diskussion 

Jag kommer här att redogöra för mina slutsatser, klargöra för hur syftet med undersökningen 

har uppfyllts samt besvara mina frågeställningar. Syftet med den här studien är att undersöka 

och beskriva teknologiska kontroll- och övervakningssystem ur de anställdas perspektiv. 

Genom att studera två olika företag kan man få en kompletterande bild av hur organisationer 

utövar sin makt genom kontroll och övervakning. Genom intervjuer med anställda på en 

hemtjänst och en kundtjänst undersöks hur de anställda upplever kontroll och övervakning 

samt hur det påverkar arbetet. 

 

5.1 Slutsats 

Jag kommer här att presentera mina slutsatser som hjälper till att besvara mina 

frågeställningar: 

 

 På vilket sätt kontrollerar och övervakar ledningen de anställda? 

 Hur upplever de anställda kontroll och övervakning? 

 Hur påverkas arbetet av kontroll och övervakning? 

 

Ledningens kontroll och övervakning 
För att besvara frågeställningen: På vilket sätt kontrollerar och övervakar ledningen de 

anställda? Kommer jag här att redogöra för de elektroniska kontrollsystem som ledningen 

använder sig av, samt vilken kontrollstrategi de båda företagen utgår från. Här anser jag även 

att ledningens företagsledningsperspektiv hjälper till att besvara hur ledningen använder 

kontroll och övervakning. Slutligen visar resultatet att ledningens användning av kontroll och 

övervakning hänger samman med deras användning av maktbaser såsom belöningar och 

straff.  

 

Elektroniska kontrollsystem 

Ledningen på hemtjänsten och kundtjänsten använder elektroniska system som bidrar till en 

kontroll och övervakning. Dessa system finns inbyggda i produktionen. Med det menar jag att 

kontrollen och övervakningen startar direkt när de anställda kommer till jobbet och loggar in 

på systemen. På kundtjänsten stämmer det väl överens med den forskning om callcenters som 

Noon och Blyton (2007:199) nämner. Det sker både kvantitativa och kvalitativa mätningar. 

Den kvantitativa mätningen sker genom att samlandet av statistik. Den kvalitativa mätningen 

handlar om avlyssningen av inspelade samtal samt kunders och arbetskollegors feedback. På 

hemtjänsten kontrolleras arbetsprocessen genom att ledningen kan se de anställas starttider 

och sluttider i Mobipen.  

 

Postbyråkratisk kontroll 

De båda företagen använder sig även av en byråkratisk kontroll. Vilket jag grundar på att 

organisationerna använder sig av en hierarkisk struktur där de anställda har olika titlar och en 

tydlig plats i hierarkin. Jag anser att båda företagen passar in på Wilsons (2008) beskrivning 

av en postbyråkratisk kontroll. Som innebär en sorts kombination teknisk och byråkratisk 

kontroll. Wilson (2008) beskriver att ledningen i den postbyråkratiska kontrollen strävar efter 

att väcka eller skapa känslor, värderingar och en världsbild som stämmer överens med 

ledningens intressen. På kundtjänsten märks det här genom exempelvis utbildningar, 

säljtävlingar och topplistor. De anställda kan ibland gruppvis tävla mot andra. Jag upplever 

det här som ett sätt att skapa en företagskultur och känslor som stämmer överens med 

ledningens intressen. Av intervjumaterialet framgår det att behovet av att engagera de 

anställda på hemtjänsten inte är lika stort. Intervjupersonerna beskriver nämligen hur viktigt 
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det är för dem att kunna hjälpa människor och det finns därför inte ett lika stort behov av att 

styra deras värderingar och känslor.  

 

Företagsledning och maktbaser 

Inom valet av kontrollstrategi finns även olika verktyg och företagsledningsperspektiv som 

ledningen använder sig av. Kundtjänstens system har här vissa likheter med Scientific 

management. Jag anser att uppdelningen i olika kompetenser liknar Taylors idéer om att 

kunskapskraven för varje arbetsuppgift bör reduceras. Utbildningar, riktlinjer och normer styr 

de anställdas utförande av arbetsuppgifterna. Det förs även detaljerade observationer och 

mätningar som hjälper till att kontrollera och säkerhetsställa arbetsprocessen. Teknologin 

används även för att öka ledningens makt och styr de anställdas beteenden i önskad riktning. 

Kundtjänsten använder sig här av olika maktbaser. Belöningar sker genom ett formellt 

belöningssystem, men även genom en kontinuerlig feedback på arbetet. Avslutningsvis finns 

det en tydlig hierarki och byråkratisk struktur som hjälper till att legitimera övervakning och 

kontroll.  

 

Hemtjänsten använder inget belöningssystem. På grund av arbetets natur och karaktär anser 

jag att ledningen inte har särskilt stor möjlighet att bestämma hur lång tid varje arbetsmoment 

bör ta. Det här anser jag visar att hemtjänsten använder sig mer av ett perspektiv på 

företagsledning som liknar Human relations.  

 

De anställdas upplevelser av kontroll och övervakning 
Det här avsnittet besvarar frågeställningen: Hur upplever de anställda kontroll och 

övervakning? Jag kommer här att redogöra för vilka positiva och negativa aspekter som 

intervjupersonerna nämner, hur de anställda upplever förtroende och tillit från ledningen, 

känslan av att vara övervakad samt hur de upplever den statistik som kontrollen och 

övervakningen genererar. För att tydliggöra resultatet presenteras hemtjänsten och 

kundtjänsten i två olika avsnitt.  

 

Upplevelserna på hemtjänsten 
Resultatet visar att upplevelserna av kontroll och övervakning på hemtjänsten är beroende av 

hur ledningen agerar med och använder informationen som samlas genom Mobipen. 

Upplevelsen av att vara kontrollerad uppmärksammas när ledningen påpekar exempelvis 

brukartid eller effektivitet. Intervjupersonerna på hemtjänsten beskriver att eftersom de 

arbetar med det här för att hjälpa andra människor så påverkar inte övervakningen och 

kontrollen arbetet särskilt mycket. Däremot kan det visa sig att ledningen inte märker det här. 

Att ledningen antar att om man slutar kontrollera de anställda, då kommer de inte att sköta sig 

lika bra. Här beskriver vissa intervjupersoner att det är en skillnad i hur olika chefer agerar. 

Vissa granskar tiderna minut för minut och ifrågasätter, medan andra visar en större grad av 

förtroende och tillit. Utifrån Karlssons (2008) diskussion om värdighet kan kontroll och 

övervakning vara en av flera faktorer som hindrar känslan av värdighet. I det här fallet skiljer 

sig alltså känslan av värdighet beroende på hur ledningen tolkar den statistik som Mobipen 

genererar. Känslan av att vara kontrollerad eller övervakad uppmärksammas först när 

ledningen påpekar exempelvis effektiviteten i brukartid eller liknande. Här beskriver även 

hemtjänstpersonalen en viss problematik i att effektiviteten jämförs med andra kommunala 

hemtjänster. De geografiska skillnaderna leder till att statistiken blir orättvis vilket upplevs 

som negativt av de anställda. Överlag nämner de anställda flera positiva aspekter av Mobipen. 

Det ger en möjlighet att bevisa vad de har gjort och när de har varit ute hos brukarna. De 

anställda på hemtjänsten beskriver att de är vana vid att bli kontrollerade. Vilket stämmer 
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överens med det som Ball (2010:89) hävdar, att kontroll och övervakning är ett vanligt 

förekommande fenomen och kan därför bli allmänt accepterad av de anställda. 

 

Upplevelserna på kundtjänsten 

På kundtjänsten leder kontrollen och övervakning till att känslan av förtroende och tillit från 

ledningen minskar. Men de anställda visar ändå förståelse för ledningens kontroll och 

övervakning. Det kan bero på att kundtjänsten använder sig av regler, hierarki och mål. 

På kundtjänsten är upplevelserna av kontroll och övervakning till viss del beroende av hur de 

anställda presterar. När de presterar sämre, eller när det ställs höga krav på att de ska prestera 

på grund av att det ringer mycket eller att de får komplicerade samtal. Då upplevs kontrollen 

och övervakningen som mer påfrestande. Det här beror på då att det blir svårare att hålla en 

bra statistik när arbetskraven ökar. Intervjumaterialet från kundtjänsten visar att de anställda 

inte gillar att de ”mäts” på allting. De anställda på kundtjänsten upplever dock att kontrollen 

och övervakningen hjälper till att hitta dem som inte sköter sig.   

 

Hur kontroll och övervakning påverkar arbetet 
Det här avsnittet kommer att besvara frågeställningen: Hur påverkas arbetet av kontroll och 

övervakning? Jag kommer här att redogöra för hur kontroll och övervakning indirekt påverkar 

arbetet genom att presentera resultaten från hemtjänsten och kundtjänsten var för sig.  

 

Hur arbetet påverkas på hemtjänsten 

På hemtjänsten påverkar kontrollsystemet arbetet genom den ständiga dokumentationen. Det 

kan hända att personalen glömmer att stämpla in eller ut. Vilket sedan måste rättas till senare. 

Den ständiga och kontinuerliga dokumentationen tar tid som istället hade användas till 

brukaren. Resultatet visar även att den personliga relationen till brukaren påverkas av 

dokumentationen. Hemtjänstarbetet beskrivs som stressigt, arbetet är tidspressat och om något 

oväntat händer kan de hamna efter i planeringen. Kontrollen påverkar då känslan av stress 

eftersom de vet att ledningen kan se deras tider. Här är känslan av stress direkt påverkad av 

arbetets karaktär och hur ledningen använder informationen som samlas.  

 

Hur arbetet påverkas på kundtjänsten 

På kundtjänsten påverkas arbetet indirekt av kontroll och övervakning. De kan tänka på att de 

blir inspelade vilket leder till att de ändrar sitt sätt att prata under samtalet. Statistiken bidrar 

även till att de anställda strävar efter att visa bra siffror. De anställda skapar här egna 

strategier för att behålla en bra statistik när det ringer mycket. Exempelvis värderas 

samtalstiden högre än efterbehandlingstiden. En intervjuperson ser då till att göra så mycket 

som möjligt under samtalet, på så sätt kan denne kan ta korta raster på det som egentligen ska 

vara efterbehandlingstid. Det här kan uppfattas som ett motstånd mot de hårda arbetskraven. 

Men det är även ett motstånd som är direkt kopplat till kontroll och övervakning. Eftersom 

ledningen kan se precis vad de anställda gör och när de tar raster, är det här ett sätt att kringgå 

ledningens kontroll.   

 

På kundtjänsten kan kontroll och övervakning indirekt leda till högre stress. Kontroll och 

övervakning i det här sammanhanget handlar om statistiken som den samlar. Stressen beror på 

första hand på variationer i arbetskraven. När de anställda då upplever att de inte lever upp till 

kraven ökar upplevelsen av stress. Arbetets karaktär, det emotionella arbetet och individuella 

mätningar av prestationen är exempel på faktorer som kan ha en direkt påverkan på 

upplevelsen av stress. När de anställda upplever att kraven är svåra att hantera, upplevs 

kontroll och övervakning som mer påfrestande. 
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Legitimitet 
Utöver de tidigare besvarade frågeställningarna visar resultatet från undersökningen att de 

anställda uppfattar kontrollen och övervakningen som legitim. Legitimitet i det här 

sammanhanget handlar om att den accepteras och är korrekt enligt gällande normer och 

värderingar. Både på hemtjänsten och kundtjänsten upplevs kontroll och övervakning som 

nödvändig och rimlig. Intervjupersonerna utgår från att så länge man sköter sitt jobb har man 

inget att oroa sig över. De anställda upplever i stor utsträckning att kontroll och övervakning 

används i rätt syfte. Slutligen kan här nämnas att övervakning och kontroll kan upplevas som 

positivt och att det gynnar organisationen i dess helhet. Det verkar hänga samman med att 

företagen har en positiv relation till de anställda där det läggs mer fokus på belöningar än 

straff. 

 

Av intervjumaterialet från hemtjänsten framgår det att de positiva aspekterna som systemet 

skapar överträffar de negativa. De anställda visar förståelse för arbetsgivarens kontroll och 

övervakning. Den uppfattas därför som legitim. Det finns dock önskemål om förändringar i 

kontrollen och övervakningen. Då de anställda anser att det är jobbigt att de mäts på allting. 

Även inspelningen av samtal anser vissa är onödig. Det kan uppfattas som att kundtjänsten 

ligger nära att gå över gränsen gällande kontroll och övervakning. Det här märks även av det 

tidigare nämnda motståndet på kundtjänsten. De hårda arbetskraven leder till att de anställda 

måste kringgå kontrollen och övervakningen på kundtjänsten. Det här kan tolkas som att 

kundtjänsten kräver för mycket information om hur de anställda använder sin tid.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
Även om vi kan uppleva kontroll och övervakning som påträngande kan det finnas tillfällen 

då vi inser att den skyddar oss och organisationens intressen. Utifrån den tidigare forskningen 

är det lätt att utgå från att kontroll och övervakning är något som upplevs negativt eller 

påfrestande av de anställda. Den här uppsatsen visar dock att kontroll och övervakning 

snarare är ett verktyg som kan hamna i fel händer. De anställdas upplevelser är beroende av 

hur ledningen använder informationen.  

 

Ball (2010:89ff) menar att kontroverser kan uppstå om övervakningen går utöver vad som är 

rimligt eller nödvändigt, samt om den är för krävande eller om det påverkar det praktiska 

arbetet. Jag anser att ledningens kontroll och övervakning kan accepteras av de anställda, så 

länge det håller sig inom en viss gräns. Andra faktorer som kan avgöra hur de anställda 

reagerar på kontroll och övervakning anser jag är ledningens användning av informationen. 

Det kan relateras till maktutövningen inom organisationen. För att kontroll och övervakning 

ska accepteras krävs det att de anställda samtycker till ledningens rätt att utöva den. Jag anser 

att makt genom hierarki, regler och struktur kan användas för att legitimera kontrollen och 

övervakningen. Ledningen har även tillgång till olika maktbaser. Kontroll och övervakning 

samlar då information som kan användas till exempelvis maktbaser som belöningar och 

sanktioner. Resultatet visar att ledningen använder belöningar istället för straff, det kan vara 

en anledning till att de anställda accepterar kontrollen och övervakningen. Om ledningen då 

istället hade kombinerat en påträngande kontroll och övervakning med exempelvis straff, 

anser jag att motstånd av de anställda kan vara ett rationellt beteende. 

 

Jag anser att resultaten från kundtjänsten liknar i stor uträckning den forskning som 

Thompson och Mchugh (2009:98) nämner. Att kundservicerepresentanter starkt ogillar 

betongen på statistiken och den disciplinära användningen av den. De anställda skiljer mellan 

den ”vänliga” övervakningen som används som ett stöd för att förbättra färdigheter och den 

disciplinära användningen av informationen. Den disciplinära användningen i det här fallet 
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handlar om belöningar och straff som baseras på de anställdas prestationer. Den ”vänliga” 

övervakningen är den som leder till att de kan förbättra sig, vilket verkar ske genom 

återkopplingssamtal med de anställda.  

 

Jag anser att de negativa aspekterna av kontroll och övervakning blir aktuella först när 

informationen som samlas används mot de anställda. När det exempelvis används som ett 

verktyg för att straffa de anställda eller när det minskar känslan av förtroende och tillit från 

ledningen. Utifrån intervjumaterialet anser jag att det kan undvikas genom att skapa ett 

samarbete mellan ledningen och de anställda. Kontrollsystemen måste utformas så att de tar 

hänsyn till variationer i arbetskraven. Om arbetet innebär en utmaning för de anställda och 

arbetskraven är svåra att klara, då tror jag att liknande situationer som det tidigare nämnda 

motståndet på kundtjänsten blir vanligare. Det är enligt mig ett rationellt beteende och en 

konsekvens av en intensiv kontroll som kombineras med svåra arbetskrav.  

 

5.3 Metoddiskussion 

Under min forskningsprocess uppmärksammade jag begreppet motstånd och dess samband 

med kontroll och övervakning. Jag formulerade därför vissa frågor för att få information som 

kunde kopplas till teorierna om motstånd. Intervjumaterialet från företagen visade dock 

relativt lite information som kunde kopplas till dessa teorier. Det här kan bero på 

svårigheterna i att studera det här området. Huzell (2005:70) beskriver problemen som kan 

uppstå när man studerar motstånd. Definitionen av motstånd är väldigt bred vilket leder till att 

det är svårt att veta vilket beteende man ska studera. Motståndet på hemtjänsten och 

kundtjänsten hade kunnat handlar om sämre prestationer eller sjukfrånvaro. Intervjumaterialet 

gav en viss information om de anställdas prestationer och hur de sköter sig. Men den 

informationen behöver inte nödvändigtvis vara ett tecken på motstånd. För att studera det här 

kan det krävas att forskaren får tillgång till att följa de anställdas arbete på arbetsplatsen. Här 

hade det då passat bättre med annan datainsamlingsmetod, exempelvis observationer.   

 

Som jag tidigare nämnt var det väldigt svårt att få företag att ställa upp på den här 

undersökningen. Vilket kan bero på valet av uppsatsämne. Men det kan även bero på att jag 

riktade in mig på fel verksamheter eller att jag använde mig av fel strategi för att hitta 

deltagare. Målet var från början att hitta företag som använde sig av en kontroll och 

övervakning som väckte känslor och reaktioner hos de anställda. Här hade jag då tydliga mål 

på vilka företag jag ville undersöka. De företag som jag ansåg levde upp till det här kriteriet 

valde dock tyvärr att inte ställa upp. Jag upplever att de företag som ställde upp på 

undersökningen använde sig av en ”mildare” grad av kontroll och övervakning än vad 

motsvarande företag i samma bransch kan använda sig av. Det här antagandet grundar jag på 

den mediala debatten om kontroll och övervakning i hemtjänsten. Jag har även följt 

diskussioner på sociala medier om situationen på hemtjänster på andra orter än den jag 

undersökte. Här skiljer sig beskrivningarna märkbart från det resultatet jag fick från 

undersökningen. Gällande kundtjänsten har jag egna erfarenheter av kontroll och övervakning 

från att ha arbetat på en liknande arbetsplats. Utifrån mina egen erfarenhet och resultatet som 

jag fick från undersökningen, anser jag att det finns stora skillnader i hur företag inom samma 

bransch använder kontroll och övervakning.  
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5.4 Förslag till framtida forskning 
Utifrån tidigare forskning och litteratur om kontroll och övervakning anser jag att 

arbetsgivaren har stora möjligheter att kontrollera och övervaka de anställda på arbetsplatsen. 

Diskussioner om kontroll och övervakning i samhället verkar leda till starkare reaktioner. Där 

är det något som inkräktar på den privata sfären. Jag anser att kontroll och övervakning i 

arbetslivet inte får samma reaktioner. Arbetsplatsen anses inte vara en plats för privata 

angelägenheter och arbetsgivaren anses både ha en skyldighet och rättighet till att kontrollera 

arbetet. Diskussioner om kontroll och övervakning på arbetsplatsen verkar mest ske i fackliga 

förhandlingar och på fikaraster. Jag upplever att arbetsgivarens behov av att kontrollera 

arbetet ökar och i samband med den teknologiska utvecklingen tror jag att det här kommer att 

bli ett aktuellt forskningsämne i framtiden. Jag anser därmed att det hade varit intressant att 

undersöka hur uppfattningar om kontroll och övervakning i arbetslivet skiljer sig från 

uppfattningar om kontroll och övervakning utanför arbetslivet.  

 

Avslutningsvis vill jag även nämna att hemtjänsten har varit en intressant bransch att 

undersöka. När jag letade efter intervjudeltagare pratade jag bland annat med fackliga 

representanter, protestgrupper och enhetschefer på olika orter. Det verkar som att både privata 

och kommunala hemtjänster har olika kontrollsystem, dessa väcker blandade reaktioner hos 

de anställda. Det hade här varit intressant att undersöka varför vissa kontrollsystem väcker 

starka negativa reaktioner medan andra liknande system blir allmänt accepterade.  
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Bilagor  
 

Bilaga 1: Följebrev 
 

Hej, jag heter Erik Danung. Jag vill genom dessa intervjuer samla information till min uppsats 

i arbetsvetenskap. Jag vill beskriva och granska två olika företag eller organisationers kontroll 

och övervakningsstrategier. Vilka effekter får kontrollen och övervakningen på arbetet, hur 

upplever och hanterar de anställda det? Frågorna kommer att behandla dina upplevelser av ditt 

arbete, kontroll och övervakning samt relationen mellan dig och ledningen.  

Intervjun tar ungefär 45 minuter. Deltagandet är helt frivilligt och du har rätt att avbryta din 

medverkan. Informationen från intervjun kommer endast att användas i forskningssyfte. Dina 

svar kommer att behandlas konfidentiellt och du kommer att vara anonym. Svaren kommer 

även att behandlas tillsammans med andra intervjupersoners svar i min uppsats. Intervjun 

kommer med ditt samtycke att spelas in för att underlätta insamlandet av informationen. Det 

är endast jag som kommer att lyssna på den inspelade intervjun. 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Allmänt 
1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetat inom hemtjänsten? 

3. Vilken typ av anställning har du? Heltid/deltid? 

4. Beskriv en vanlig arbetsdag 

5. Vad tycker du är bra/dåligt med ditt arbete? 

6. Trivs du med ditt jobb? 

 

Maktrelationen/motstånd 
6. Hur ser du på relationen mellan dig och ledningen? 

7. Känner du att ledningen litar på dig? (förtroende/tillit) Kan du ge ett exempel? 

- Hur ser du på de andra anställdas relation till ledningen? 

8. Har det förekommit någon konflikt mellan anställda och ledningen? Har du något exempel? 

9. På vilket sätt får du uppskattning från din chef/ledningen? 

10. På vilket sätt får du kritik från din chef? Ge exempel (Utvärdering, styrning och 

uppskattning av prestation) 

11. Kan du ge exempel på om/hur du får belöning för att jobba hårt? 

- Hur pass stressigt tycker du att det är på jobbet? 

- Finns det utrymme för egna initiativ på jobbet? Ge exempel 

 

Kontroll & övervakning  

12. Har du stor frihet att själv välja hur du utför dina arbetsuppgifter? (ledning och 

specificering av arbetsuppgifter) 

13. Händer det att du gör privata angelägenheter på jobbet? (exempelvis privata mobilsamtal 

eller andra aktiviteter) 

14. Hur kontrollerar ledningen vad du gör på ditt arbete?  

Följdfråga:  

- Upplever du det som jobbigt/påfrestande att bli kontrollerad? 

- Hur hanterar du ledningens kontroll? 

- Märks det om du inte sköter dig? Vad händer då? 

15. Hur känns det att ditt arbete tidsmäts?  (Utvärdering, styrning och uppskattning av 

prestation) 

16. Hade du utfört dina arbetsuppgifter på ett annat sätt om du inte blev kontrollerad i lika stor 

utsträckning? På vilket sätt? 

17. Om du hade kunnat ändra kontroll och övervakningssystemet, hur hade du velat att de 

skulle se ut? 

 

Övervakning 
18. Känner du dig övervakad på jobbet?  (Om nej: kontrollsystemet) 

- Har du något exempel på om du även blir övervakad och kontrollerad av andra förutom 

ledningen? Exempelvis arbetskollegor/vårdtagare? 

- Hur hanterar du känslan av att vara övervakad/kontrollerad? 

19. Upplever du något negativt med övervakningen? 

20. Anser du att övervakningen förändrar ditt sätt att utföra dina arbetsuppgifter? Ge exempel 

(anser du att det påverkar ditt arbete?) 

21. Upplever du att övervakningen inskränker på din personliga integritet? (att arbetsgivaren 

får information som den inte behöver eller som inte du vill att den ska ha?) 

22. Vilka positiva aspekter anser du finns i övervakningen? 
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23. Hur får du reda på vad övervakningen används till? 

(Om personen arbetat länge)  

- Var det någon skillnad i graden av övervakning förr? 

- Hade du föredragit systemet som det är idag eller som det var förut? 

 

Övrigt 
24. Något annat du vill nämna? 

 


