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Företagskulturens vakuum: 
en studie om ansvar  

 
Malin Löfvenius 

 
Företagskultur ses ganska oproblematiskt som det lim som håller samman 
företagen men nya studier lyfter fram företagskulturen som mer 
komplicerad och mer som ett medel att styra personalen. Samtidigt pekar 
forskningen på att den utveckling som det moderna samhället, och med det 
arbetet, genomgått skapat en förskjutning av ansvar i många verksamheter 
där den enskilda individen fått ta mer och större ansvar. Samhällets 
utveckling har även givit att fler kundstyrda verksamheter skapats där 
individen lätt hamnar i kläm mellan företag och kund. Genom en kvalitativ 
undersökning genomfördes en studie bestående av sex semistrukturerade 
intervjuer med syftet att undersöka hur anställda i kundstyrda verksamheter 
upplever ansvar i sina verksamheter. Analysarbetet genererade en 
huvudtolkning bestående av temat Ansvar genom handling som genom 

bekräftelse blir behjälpligt i individens identitetsskapande på arbetsplatsen 
baserat på de tre temana det handlande ansvaret, det uttalade ansvaret och 

det individuella ansvaret vilka belyser individens upplevelse av ansvar på 
arbetsplatsen. 
 
Nyckelord: Företagskultur, kundstyrda verksamheter, ansvar, självidentitet 
 
 

Inledning 
 

Företagskultur beaktas ofta ganska oproblematiskt som det lim som håller en organisation 
samman, det kitt av gemensamma värderingar som ligger till grund för den grundstomme 
företaget jobbar utifrån. Men nya studier lyfter fram företagskultur som något mer 
komplicerat, något som kommit att bli ett verktyg för att styra personalen med ibland 
inhumana medel och tvivelaktig moral. Detta belystes den 20 februari 2011 när Sveriges 
television sände programserien Dokument inifrån som vid detta tillfälle kallades ”Säljsekten”. 
Programmet handlade om företaget ”The Phone House”, som är ett internationellt företag som 
sysslar med försäljning av mobiltelefoner och mobiltelefoni och hur många av deras unga 
anställda upplevt att arbeta inom företaget. Företaget målar upp en bild av att vara som en stor 
familj där ledare och chefer entusiasmerar och belönar sina produktiva säljare. Ungdomarna 
lockas till företaget med löften om stora möjligheter att tjäna mycket pengar, bli utmärkta 
säljare och till och med bättre människor. Den bild som ungdomarna själva ger i programmet 
är dock en helt annan. Företagets kultur framställs, ur ungdomarnas perspektiv, som 
konkurrensdrivet, individualistiskt och tvingande, på gränsen till sektliknande. Säljarna 
tvingas arbeta extremt långa arbetsdagar och hot om indragen provision och till och med 
uppsägning skapar hård konkurrens mellan de anställda. Ungdomarna talar om hjärntvätt och 
hur de upplever att de inte haft något val annat än att sätta företagets behov och mål före sina 
egna behov i alla lägen. Den generella frågan som ställs under programmet är hur en sådan 
här företagskultur kan växer fram och om detta är något som börjar bli vanligt i dagens 
arbetsliv. 

Detta är upprinnelsen till det här arbetet i vilket jag vill studera företagskulturen i den här 
typen av kundstyrda arbeten, hur den enskilda individen upplever att ansvar framställs och hur 
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denne blir bemött i det ansvaret. Nedan följer en presentation av tidigare forskning kring 
företagskultur och det nya arbetslivet för att öka förståelsen inför studiens innehåll. 
 
 
Företagskultur 
 
Begreppet företagskultur har kommit att omfatta mycket och porträtteras på flera sätt inom 
litteraturen. Detta skapar problem i definitionen av företagskultur som begrepp, vilket i sin tur 
leder till svårigheter att göra begreppet tydligt och operationellt (Granberg, 2003). Forskning 
om företagskultur som fenomen i sig är relativt liten och oförändrad under de senaste 16 åren 
trots att företagskultur porträtterats så livligt (Plakhotnik & Rocco, 2010). Granberg (2003) 
listar flera definitioner på företagskultur men avslutar ”definitionskakofonin” med Henning 
Bangs (1999) sammanfattning av begreppet vilket även är den definition som används i detta 
arbete:  

Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som utvecklats i en organisation när medlemmarna 

samverkar med varandra och omvärlden. 
I stor del av den bedrivna forskningen kring företagskultur lyfts fenomenet fram som något 

positivt och som kan främja organisationens utveckling och framgång. I en studie av Mathew 
(2007) påvisas att företagets anställda påverkas av företagskulturen genom att kvalitén på det 
utförda arbetet och produktiviteten ökar samt att personalomsättningen minskar. Den positiva 
företagskulturen lyfts i Mathews studie fram som omvårdande och humanistisk genom att de 
anställda upplever medbestämmande och genom att de känner sig uppskattade och värdefulla 
för företaget. Detta understöds av Nawab, Shafi och Ahmad (2010) som menar att detta leder 
till att de anställda upplever engagemang och positiv förpliktelse gentemot företaget. På 
samma sätt belyser Verhezen (2010) i sin forskning att den goda, lönsamma företagskulturen 
endast genom aktivt arbete kan upprätthållas som lönsam på en marknad som blir allt mer 
flexibel och konkurrensdriven. För att få lönsamhet i företaget måste en känsla av gemenskap 
inom organisationen finnas vilken bland annat kan upprätthållas genom att en djup förståelse 
för organisationen skapas samtidigt som en hög och ömsesidig känsla för integritet måste 
finnas. Detta menar Verhezen kan skapas genom en öppen och gränsöverskridande dialog 
mellan alla skikt i organisationen där framförallt ledningen måste stå som goda förebilder. 
Här lyfts nödvändigheten fram att se företagskulturen som en humanistisk moderator mellan 
organisation och den anställda för att öka individens känsla för organisationen. Detta 
understöds av Cheung, Wong & Wu (2011) som menar att företagen, genom att använda 
företagskulturen som humanistisk moderator, har möjlighet till lönsamhet och produktivitet 
trots den ökade flexibla hållning företag på den allt mer konkurrens drivna marknaden måste 
inta.   

Genom att se företagskulturen ur ett evolutionistiskt perspektiv menar viss forskning att 
företagskulturen kan öka gemenskapen och effektiviteten hos de anställda. Cordes (2007) 
menar att genom att se till grundläggande sociala instinkter som gruppstorlek, 
gruppsammansättningar och individuella ambitionsnivåer kan företagskulturen, på ett mer 
naturligt sätt, användas som ett verktyg för ökad produktivitet. Detta ger att det blir synligt 
hur viktigt det är att se till den individuella olikheten inom företaget och kompatibiliteten 
mellan olika individer  

Stora företag med många anställda öppnar upp för förekomsten av subkulturer, där mindre 
grupper verkar i sin egen kultur i den stora gruppen. Linnenluecke och Griffiths (2010) 
poängterar att subkulturer blir viktiga redskap i arbetet med den övergripande 
företagskulturen och att dessa subkulturer är behjälpliga i arbetet med kulturella förändringar. 
Adkins och Caldwell (2004) menar att subkulturerna visat sig vara mycket viktiga när det 
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gäller den enskilda individens känsla av samhörighet tillika arbetsprestation. Detta understöds 
av Lok och Crawford (1999) som lyfter fram att de mindre grupperna inom företaget spelar en 
stor roll för den enskilde anställda när det gäller arbetsprestation och i förlängningen också 
företagets prestationer. Tendenser finns även som pekar mot att ett företags utveckling blir 
mer hållbart och mer konkurrenskraftigt om stor vikt läggs vid stärkandet av dessa 
subkulturer då deras påverkan på den större företagskulturen är så stark. Samtidigt lyfter Lok 
och Crawford fram att subkulturer inte enbart kan upplevas positiva, vilket bör beaktas vid 
kulturella förändringar då subkulturer även kan uppfattas som hinder i en tänkt utveckling. 

Att företagskultur i mycket forskning lyfts fram som positiv och som en lönsam drivkraft 
problematiseras inte mycket utan företagskulturen lyfts fram som någonting dynamiskt, 
någonting föränderligt och påverkbart som kan vara behjälpligt i arbete mot ökad lönsamhet. 
Genom att erkänna och belysa att företaget genomsyras av kultur och att kulturen går att 
påverka så framhålls den som en positiv drivkraft för organisationen i en allt mer global 
marknad  
 
 
Det nya arbetet 
 

Forskning visar att företagskulturen med sina tillhörande subkulturer är ett existerande 
faktum, att den omsluter alla inom företaget och att den påverkar både den enskilde 
individens prestationer som lönsamheten för företaget i stort. Utvecklingen av det moderna 
samhället påverkar klimatet för alla företag genom krav på ökad flexibilitet, konkurrenskraft 
och produktivitet. Utvecklingen i dagens arbetsliv, menar Allvin, Aronsson, Hagström, 
Johansson, Lundberg och Skärstrand (1998) har olika konsekvenser på olika delar av 
arbetsmarknaden. Å ena sidan är effekten av utvecklingen en ökad flexibilitet och gränslöshet 
men å andra sidan finns en marknad med allt hårdare gränsdragning, med ökad styrning och 
reglering. Min studie riktar in sig på den gränslösa, flexibla arbetsmarknaden, främst genom 
kundstyrda arbeten, som leder till att vissa företag ställer andra, nya krav på sina anställda. 
Allvin et al. belyser hur den förut, genom regler och förordningar, styrda organisationen blir 
alltmer individualiserad vilket resulterar i att företaget förlägger mer och mer ansvar på den 
enskilde individen. Målet med att avreglera arbetet är vanligen att öka företagets flexibilitet 
och öka anpassningsbarheten till omvärldens krav men resultatet blir att den enskilde 
anställde, den enskilde individen själv måste axla denna anpassning. Allvin et al. menar att 
det mer och mer åligger den enskilde individen att anamma företagets värderingar för att ur 
det ta ansvar för sina arbetsuppgifter. Detta innebär att företagskulturen mer kommer att 
användas som ett verktyg i verksamheten för att styra och kontrollera de anställda då regler 
och förordningar byts ut mot normer och handlingsmönster som genom socialisation in i 
organisationen förs mellan medarbetarna. Även om det går att diskutera de moraliska 
betänkligheterna att använda kulturen på ett företag för att kontrollera de anställda så menar 
Harris & Ogbonna (2011) att företagskulturen på många arbetsplatser visat sig vara ett 
välfungerande styrmedel. Detta understöds av Ojo (2009) vars studie lyfter fram det positiva i 
företagskulturen som kontrollmedel genom sina egenskaper som socialt lim och som hjälp för 
att göra arbetet meningsfullt för de anställda. Men här lyfter Kunda och Czarniawska (2010) 
fram forskning som, likt det Dokument inifrån presenterade, tyder på att den moderna 
organisationen systematiskt, genom att bland annat avpersonifiera sina anställda, fråntar dem 
all integritet genom sin ambition att kontrollera dem. Detta sker både i den dagliga 
verksamheten och vid speciella personalvårdande tillfällen vilket påvisar att det kan handla 
om en anammad maktstruktur. Detta kan skapa en splittrad företagskultur, en negativ 
företagskultur, med avsikt att styra och kontrollera.  
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Som ett led i utvecklingen av samhället där möjligheten att köpa tjänster ökat har allt fler 
arbeten kommit att bli så kallade kundstyrda arbeten där den enskilde anställde arbetar i direkt 
kontakt med kunden efter företagets direktiv. I dessa arbeten kommer den anställde att hamna 
i en position mellan kunden och företaget där ansvar förläggs på den enskilde individen att 
både göra kunden och företaget nöjd (Du Gay & Salaman, 1992). Detta kan göra att den 
anställde upplever att den hamnar i kläm mellan företaget och kunden om den anställde inte 
upplever en stödjande företagskultur. Detta menar Ryding (2010) skapar behov av en 
förändring av företagskulturen i dessa företag, där en kultur som aktivt arbetar för att 
anställda ska uppleva engagemang och arbetstillfredställelse i slutänden blir mer produktiv. 
Detta skulle dessutom bli synbart för kunden och på så vis bidra till ökad lönsamhet då 
personal som arbetar i en tillåtande och positiv företagskultur har större möjligheter att 
förmedla detta till kunden och tillgodose denne. Rakichevikj, Strezoska och Najdeska (2010) 
understödjer detta och menar att en god företagskultur är ett måste för lönsamhet inom 
servicebranscher då dessa, likt företagskulturen i stort, byggs på en god kommunikation. 
Dawson, Abbott och Shoemaker (2011) påvisar att kundstyrda arbeten genom sin tuffa 
arbetsbelastning och sitt höga tempo, ofta har en hög personalomsättning och hög grad av 
anställda med utbrändhetssymptom. Dessutom menar författarna att dessa branscher kommit 
att vara en stor arbetsmarknad för unga individer och individer på väg in på arbetsmarknaden 
vilka skulle kunna vara extra sårbara. Även detta ger att en företagskultur som främjar de 
humanistiska värdena skapar större möjlighet för de anställd i dessa organisationer att må bra.  
 
 

 Syfte och frågeställningar 
 

Denna studies övergripande intresseområde handlar om den förskjutning av ansvar som skett i 
många verksamheter i det moderna arbetslivet där den enskilda individen fått ta mer och 
större ansvar, och hur företagskulturen kan användas för att påverka individer axla detta 
ansvar. I denna uppsats är det övergripande syftet att, genom en hermeneutisk ansats, 
undersöka hur anställda som arbetar i kundstyrda verksamheter upplever ansvar i deras 

företag.  
Frågeställningar för att belysa detta handlar om hur ansvar fördelas på deras arbetsplatser, 

hur individerna upplever att de definierar ansvar på arbetet och hur de upplever att de blir 
bemötta i detta ansvar.  
 
 

Disposition 
 
Efter inledande avsnitt om studiens bakgrund och en presentation om tidigare empirisk 
forskning runt företagskultur presenteras studiens syfte och frågeställningar. Därefter följer ett 
avsnitt om den teoretiska referensram senare analys bygger på där teorier av Anthony 
Giddens om utvecklingen av det moderna samhället och dess påverkan på individen lyfts fram 
samt tankar av Zygmunt Bauman om individualiseringen och individen presenteras. Även 
Michael Allvins tankar om det nya gränslösa arbetet återfinns i detta avsnitt.  

Därefter följer ett metodavsnitt där studiens metodologiska betänkligheter som urval, 
datainsamling och tillvägagångssätt synliggörs. De grundläggande tankarna av hermeneutiken 
klargörs samt att dess användbarhet som forskningsmetod blir belyst. Analys och 
tolkningsprocessen åskådliggörs vilket sedermera leder till studiens resultatdel. Avsnittet om 
studiens resultat belyser tolkningsprocessen och presenterar den empirinära och teoretiska 
tolkningen samt studiens totaliserande huvudtolkning, som likt ett paraplybegrepp, ska 
klargöra studiens syfte.    
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Studiens avslutas med ett diskussionsavsnitt där studiens resultat samt metodologiska 
betänkligheter diskuteras. Mina egna reflektioner åskådliggörs och funderingar inför vidare 
forskning framförs. 

 
 

Teoretisk referensram 
 
Det teoretiska ramverket består av utvecklingen av det senmoderna samhället och i 
förlängningen dess utvecklings påverkan på individen belyst av Anthony Giddens och 
Zygmunt Bauman. Dessa forskare är kända för sina inflytelserika bidrag inom respektive 
område. Utöver det återfinns utvecklingen av det som kommit att kallas för det nya arbetet 
genom Michael Allvin kopplat till Giddens och Baumans teorier.  
 
  
Moderniteten 
 

För att förstå utvecklingen i det samhälle Giddens (1996) kommit att kalla det senmoderna 
samhället menar Giddens att vi måste förstå och se till denna modernitets grundläggande 
natur. Genom att se på samhällets utveckling de senaste seklen kan man följa utbredningen av 
det flexibla förhållningssättet. Det moderna samhället ska ses som en tidsålder i kontrast till 
det traditionella, förmoderna samhället där moderniteten växt fram genom övergången från 
feodalsamhälle till kapitalistiskt samhälle, genom industrialisering och urbanisering. Det 
flexibla förhållningssättet uppvisas i det moderna samhället genom dess snabba och flexibla 
föränderlighet till skillnad från det traditionella samhällets enkla, stabila och oföränderliga 
karaktär. Genom mer permanenta band till familj och traditioner fick människan i det 
förmoderna samhället en bättre överblick över sin livsväg och individerna erfor en klarare bild 
av vad som förväntades av dem. Människan har i det senmoderna samhället flyktigare 
relationer både till familj och till traditioner samt att i och med att nya möjligheter ständigt 
uppdagas så omformas individens förväntningar på framtiden hela tiden.  

Giddens menar att senmodernitetens dynamik är bunden till tre huvudkällor vilka är 
åtskiljandet av tid och rum, urbäddningsmekanismer och den reflexiva kunskapstillägnelsen. 
Åtskiljandet av tiden och rum är en konsekvens av den snabba tekniska utveckling samhället 
genomgått de senaste århundraden. Idag är möjligheten enorm vad det gäller att kommunicera 
och att genomföra transaktioner oberoende på tid på dygnet och var man befinner sig.   
Urbäddningsmekanismer är som ett svar på föregående källa i det senmoderna samhällets 
dynamik där dessa urbäddningsmekanismer uppstått för att möjliggöra utbyten och 
transaktioner frikopplade från tid och rum. Urbäddningsmekanismerna är symboliska tecken, 
som det monetära systemet vilket har oanade krafter att ”sätta tiden inom parentes” och 
expertsystem som de institutioner av experter som möjliggör för den enskilde individen att 
inte behöva tillskanska sig egen kunskap på alla områden denne kan komma att komma i 
kontakt med (Giddens, 1996). Den reflexiva kunskapstillägnelsen, menar Giddens, handlar 
om att, så väl på ett institutionellt plan som på ett individuellt plan, omforma och revidera 
redan tillägnad kunskap genom att institution samt individ reflexivt förhåller sig till nya 
erfarenheter och ny information.  

Dessa tre grundpelare i det senmoderna samhällets uppbyggnad har alla kommit att ställa 
nya krav på ansvar hos den enskilda individen. Ett ansvar som kräver att individen sätter 
tilltro och har förtroende för sina medmänniskor, att individen tar större eget ansvar för sig 
själv och att individen tar ansvar för sin reflexiva hållning både mot sig själv och mot andra. 
Det är också utvecklingen av dessa tre grundpelare som styrt utvecklingen av det som kommit 
att kallas det nya arbetet. Företag har idag en global konkurrens att arbeta mot där åtskiljandet 



 
7 

av tid och rum och urbäddningsmekanismerna gör att marknaden aldrig är stilla, att 
transaktioner och utbytet sker dygnets alla timmar oavsett var på jorden. Den reflexiva 
kunskapstillägnelsen resulterar på arbetsmarknaden i att flexibiliteten ökar och att 
förändringen går snabbt. För att stå upp mot den ökade konkurrensen i globaliseringen måste 
företagen snabbt reflektera över allt som händer för att sedan kunna agera och förändra för att 
behålla sin lönsamhet (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006) 
 
 
Individualisering 
 

Utvecklingen av det senmoderna samhället har resulterat i en individualisering av den 
enskilda individen grundad i en strävan att frigöra sig från traditionella bojor. Detta kallar 
Giddens (1997) för den emancipatoriska politiken och har sitt ursprung i brytningen från det 
traditionella moderniteten kämpar för. Individualiseringen har skapat att människan nu ställs 
inför en oändlig ström av val där denne själv måste kalkylera riskerna och tvingats ta ett större 
ansvar för sig själv och för sitt liv. De val som individen dagligen ställs inför kan få 
konsekvenser för lång tid och för andra i individens omgivning. 

Individualiseringen har, genom de nästan oändliga valmöjligheterna individen i den 
senmoderna tiden givits, resulterat i en ”ensam är stark”mentalitet där den enskilda individen 
ständigt söker efter självförverkligande. Detta menar Bauman (2002) skapar en allt mindre 
känsla för det kollektiva, det gemensamma vilket skapar problem i ett demokratiskt uppbyggt 
samhälle. Individen uppvisar en känsla av likgiltighet inför det gemensamma, gemensam 
strävan har endast individens engagemang om resultatet av denna strävan genererar en 
möjlighet för var och en att gå sin egen väg. Individualiseringen har även kommit att omfatta 
individens identitet på så vis att självidentiteten förflyttats från att ha varit baserat på vem 
man är till att mer baseras på vad man gör. De värden självidentiteten i det förmoderna 
samhället baserades efter som familjenamn, status och position vilka var mycket 
svårpåverkbara har ersatts av mer påverkbara konkreta handlingar. Möjligheterna att välja 
livsstil har i det moderna samhället givit att individerna identifieras baserat på 
konsekvenserna av de gjorda valen. Denna självidentitetsomvandling menar Bauman är som 
process inte en direkt effekt av det moderna samhällets utveckling utan förändring i 
identitetsskapande har alltid funnits. Skillnaden, menar Bauman, ligger i att utöver det 
reflexiva och aktiva arbetet med att skapa och upprätthålla den valda självidentiteten lever 
individen i det moderna samhället med en ständig rädsla att den valda bilden ska raseras eller 
upplösas. Denna rädsla är sprungen ur den föränderlighet samhället uppvisar som ger att 
individen snabbt måste skapa och befästa identiteten vilket skapar att den konkreta handlingen 
blir det individen identifieras utifrån (Bauman, 2002). 

Allvin (1997) lyfter också fram att människan i det senmoderna samhället påverkas av det 
faktum att yttre traditionella regelverk förflyttats mot att bli inre individuella avgränsningar. 
Han menar att detta ställer stora krav på den enskilda individen att vara stabil och att denne 
ständigt måste söka ny kunskap och se reflexivt på sig själv. Allvin belyser, i likhet med 
Giddens, hur utvecklingen gått mot ett individualiserat samhälle där människan i brist på 
kontinuitet och ordning fått svårigheter med gränsdragningen mellan arbetstid och den tid 
individen inte arbetar.  

 
 

Identitet 
 

Individen i det moderna samhället måste alltså ses som ett reflexivt projekt. Individen har 
stora möjligheter att själv välja vem och vad denne presenterar för omvärlden genom att aktivt 
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reflektera över sina upplevda erfarenheter som på så sätt blir behjälpliga i arbetet med 
självidentiteten (Giddens, 1996). Bauman (2002) menar likt Giddens att individualiseringen 
påverkat individen på så sätt att den frigjorts från medfödda tillskrivna bestämningar av social 
karaktär vilket resulterat i att identiteten i det moderna samhället blivit en uppgift, ett projekt. 

I relation till ansvar ger utvecklingen av det senmoderna samhället att individen i allt högre 
grad måste ta ansvar för sin självidentitet som ett reflexivt projekt på samma sätt som ansvaret 
blir större att reflexivt förhålla sig i relationen med andra människor. Här står ansvaret lika 
mycket mot sig själv som individ som mot den andre i relationen. I likhet med resonemanget 
om individens identitetsskapande som ett reflexivt projekt blir arbetslivet i det senmoderna 
samhället ett personligt projekt i vilket individen själv måste ta ansvar för sin 
anställningsbarhet, sitt attraktionsvärde och sin utveckling. Individen förväntas likt den 
flexibla marknaden vara obunden och rörlig (Allvin et al. 2006).  

 
 

Metod 
 

Då denna studie har en kvalitativ ansats har jag använt mig av en hermeneutisk metod vilket 
ger mig möjligheten att studera upplevelsen hos individerna samtidigt som jag använder mig 
av det teoretiska och begreppsliga ramverket jag presenterat tidigare för att tolka mina data. 
Följande avsnitt presenterar hermeneutikens grundtankar samt de metodologiska 
överväganden som är gjorda.   
 
 

Hermeneutik 
 

Hermeneutikens grundtankar bygger på det filosofiska antagandet att människans existens 
förutsätter en förståelseprocess som en del av människan vara. Genom att människan upplever 
det som händer i sin omgivning så försöker hon förstå det hon upplever. Detta sker genom att 
hon försöker tolka upplevelsen genom att använda det hon redan förstått, det vill säga hennes 
förförståelse. På så vis skapas förståelse för framtiden, det förflutna och nuet (Lawn, 2006).  

Genom att använda tolkandet i olika funktioner kan hermeneutiken användas som 
forskningsmetod. Genom den tidigare presenterade teoretisk referensramen ämnar jag 
klargöra hur den enskilda individen i kundstyrda arbeten upplever ansvar i deras respektive 
verksamheter. Detta blir endast möjligt om jag är beredd att ifrågasätta min egen förförståelse 
och öppna mig för det som sägs.  
 
 
Deltagare 
 

För att få ett så informationsrikt material som möjligt bör urvalet till denna typ av studier vara 
ett intensitetsurval där respondenter med stor erfarenhet och kännedom om det upplevda 
fenomenet väljs ut (Patton, 2002). Dessutom har urvalskriterierna för denna studie varit kön, 
ålder, livssituation och arbetsplats för att få en så stor variation som möjligt på ett ändå 
begränsat antal respondenter. Studien avser en individ uppväxt i det svenska senmoderna 
samhället och åldersspannet är 25-35 år. Kriteriet livssituation baseras på att få individer med 
olika familjesituationer. I enlighet med tidigare teorietiska referensram så lyfts människan i 
det senmoderna samhället fram som ett individuellt reflexivt projekt i vilket individen själv 
måste förhålla sig reflexivt till och ta ställning till sin identitet. Detta gav att jag har funnit det 
relevant att lyfta fram respondenter som påbörjat sitt livspussel. Urvalskriteriet arbetsplats 
underbyggs av en önskan av att få individen arbetande på kundstyrda arbetsplatser. Detta 
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resulterade i att fyra respondenter arbetar inom dagligvaruhandeln, en som 
kundtjänstmedarbetar, och en respondent som arbetar inom hotell och restaurangbranschen.   
 

Respondenter och etiska överväganden. I denna studie har sex respondenter använts, fyra 
kvinnor och två män. En av respondenterna lever i ett förhållande utan barn medan fem lever i 
familjer med barn. Fyra av respondenterna arbetar heltid, en arbetar halvtid och en är 
föräldraledig. 

För att rekrytera respondenter till denna studie användes att snöbollsurval där efterfrågan 
efter respondenter spreds via kontaktnätet Facebook. Med detta menas att jag i statusfönstret 
på min personliga Facebooksida skrev att jag hade för avsikt att genomföra studien, vilka 
sökkriterier jag hade och hur många respondenter jag sökte. Detta gav att ett tjugotal individer 
antingen visade eget intresse eller tipsade om någon som kunde vara lämplig för studien. Alla 
respondenter kontaktades via mail. Vid den första kontakten informerades de om studiens 
syfte, de etiska premisserna för studier av denna karaktär och hur intervjuernas genomförande 
planerades (se bilaga 1). Därefter bestämdes tid och plats för intervjuerna i samråd med 
respondenterna.  

Studien använder insamlat material i forskningsändamål. vilket ger att annat nyttjande av 
insamlat material endast kan ske efter samtycke av respondenter, vilket också meddelades de 
inblandade. Det Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har tagit fram 
forskningsetiska principer där de anger fyra allmänna huvudkrav på forskning. Dessa 
benämns som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (www.vr.se). Samtliga dessa krav anser jag uppfyllda i undersökningen då 
ovanstående åtgärder vidtagits.   

 
Förförståelsen. I enlighet med hermeneutikens grundtankar, där individen förstår det hon 

upplever genom det hon redan förstått, måste forskaren i en studie med hermeneutisk ansats 
använda sin förförståelse. Detta måste dock ske medvetet det vill säga forskaren måste först 
göra sig själv medveten om sin förförståelse så denne kan vara öppen för det studerade 
fenomenet. Detta gjorde att jag i denna studies planeringsfas noga gick igenom den tidigare 
kunskap och erfarenhet jag har om företagskultur och ansvar. Efter varje genomförd fas gång 
har jag dessutom tagit mig tid att reflektera över hur min förförståelse kommit att omformas.  
 
 
Procedur 
 

Samtliga intervjuer kom att genomföras i respondenternas hem i samtalsliknande form. 
Platsen och upplägget av intervjuerna valdes för att skapa en så avspänd och 
förtroendeingivande atmosfär som möjligt. Tiden för intervjuerna fick respondenterna 
bestämma. Varje enskild intervju varade mellan 45 min och en timme då stort utrymme 
lämnades för eftertanke och funderingar.  

Då det är den enskilda individens upplevelse denna studie syftar till så genomfördes 
semistrukturerade intervjuer där utrymme gavs för reflektion och dialog. Dessa utfördes efter 
en intervjuguide(bilaga 2) upprättad efter en pilotintervju vars avsikt var att vara behjälplig i 
skapandet av lämpliga avgränsningar för studien. En intervjuguide underlättar dessutom för 
forskaren att styra samtalet i rätt riktning. Intervjuguiden kom att omformas allt eftersom 
intervjuerna genomfördes då ny information och nya infallsvinklar uppkom (King, 2004). 
Intervjuerna spelades in via diktafon och transkriberas verbatimt. Nedan presenteras 
intervjuguidens frågeområden. 
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Företagskultur. Som inledning på samtalen diskuterades företagskultur som begrepp. 
Respondenterna hade vid första mailkontakten ombetts att tänka på vad detta begrepp samt 
begreppet ansvar hade för betydelse för dem och hur de skulle vilja definiera dem. Detta gav 
diskussioner om företagskultur som uppdelat i det önskade klimatet på arbetsplatsen och det 
verkliga arbetsklimatet. Samtalen kretsade kring en känsla för företagskulturen som någonting 
abstrakt och någonting som låg på företagens ledning att hantera.  

 
Ansvar. I likhet med begreppet företagskultur ombads respondenterna definiera och 

precisera sina tankar kring ansvar främst som fenomen. Ansvar kopplades i diskussionerna 
ihop med att göra rätt och fel och härleddes till uppväxt och uppfostran men även till 
socialisationen in i vuxensamhället. Detta gav sedan naturligt avgränsningarna till fortsatta 
teman.  

 
Ansvar i arbetet. I den fortsatta diskussionen sammanfördes de ovanstående begreppen och 

samtalen styrdes mot att ringa in hur respondenterna upplevde ansvar på sina arbetsplatser, 
om ansvar var tilldelade dem och hur deras upplevelser kring ansvar var. Här uppkom längre 
diskussioner om tudelningen av företagskulturen där stor vikt lades vid skillnaden mellan 
önskad och egentlig företagskultur. Även stor vikt lades vid skillnaden på ålagt ansvar och 
självpålagt ansvar i arbetet. Detta i sin tur föranledde avgränsningarna i vidare samtal. 

 
Företagskulturens framställning av ansvar. Samtalen fortsatte med att respondenterna 

ombads fundera över just hur ansvar framställdes i den rådande företagskulturen och hur det 
eventuellt skiljde sig från den önskade porträtteringen av ansvar. I alla samtal kom 
diskussionen att handla mycket om den enskilda individens känsla för ansvar och hur stor roll 
det kom att spela. Samtalen kretsade kring bemötande och upplevelse av olika aspekter av 
ansvar i företagens kultur.  

Den sista delen av samtalen kom att handla om respondenternas upplevelse av ansvar i den 
rådande kulturen, om hur intervjuerna som sådana kommit att öppna upp för nya känslor inför 
ansvar men fram för allt inför företagskultur. 
 
 
Databearbetning 
 

Då hermeneutiken som forskningsmetod står utan klara riktlinjer och steg är det av största 
vikt att forskaren, fram för allt om denne är oerfaren, ser till tolkningsprocessen för att finna 
struktur (Ödman, 2007). Mycket förenklat så baseras tolkningsprocessen på tesen att 
människan tolkar för att förstå genom att använda sig av det hon redan förstått. Denna 
tolkningsakt ger att individen pendlar mellan nu och då, mellan abstraktionsnivåer och mellan 
inre och yttre verklighetsanknytning. Att pendla mellan del och helhet gör att forskaren ser på 
materialet likt ett pussel vilket kommit att kallas för den hermeneutiska cirkeln. För att öka 
förståelsen och höja abstraktionsnivån använder sig forskaren av sin förförståelse och den 
teoretiska referensramen för att tolka sina analyser vilket ger att cirkeln istället tar skepnaden 
av en spiral, utan början eller slut, där vi som forskare manas att konstant söka djupare 
förståelse (Ödman , 2007). 

Detta ger, rent praktiskt, att analysarbetet började med att materialet, efter transkribering, 
lästes många gånger för ökad förståelse och kännedom. Därefter delades tolkningsarbetet in i 
fyra delar där det första steget var att sammanställa empirin, varje intervju för sig. Därefter 
delades intervjuerna in i teman vilka stod ut som förenade nämnare mellan samtalen. Detta 
skapade den empirinära tolkningen där citat från respondenterna lyfts fram för att ge validitet 
till och synliggöra temat. Intervjuerna sammanfördes sedan i en jämförelse, i steg tre, där 
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teman slogs ihop, avfärdades, bearbetades eller preciserades och resulterade i den teoretiska 

tolkningen. I denna görs kopplingar till den teori jag valt som ramverk för min studie för att 
höja abstraktionsnivån (Ödman, 2007). Det sista steget genererade en huvudtolkning där 
”säcken knyts ihop”, nya tolkningar länkas samman med tidigare tolkningar både inom 
materialet och mot det teoretiska ramverket, vilket var menat att ge att den tänkta studiens 
frågeställning kan besvaras. I nästa del presenteras studiens resultat och diskussionerna 
däromkring. 

 
 

Resultat 
 

Denna del av studien visar det resultat analysarbetet givit och presenteras i två delar. Den 
första delen är den empirinära tolkningen bestående av fem funna gemensamma teman och 
den andra är den teoretiska tolkningen som uppvisar studiens huvudtolkning samt de 
underteman som abstraherats från del ett.   

 
 

Del I Empirinära tolkning 
 

Genomgående framträdde fem teman som på olika sätt belyste hur individer som arbetar i 
kundstyrda verksamheter upplever ansvar i deras företag. Dessa teman handlade om 
skyldigheter, uppväxt och socialisation, skrivna kontra oskrivna regler, inre och/eller yttre 
krav och bekräftelse som incitament. Dessa teman konstruerades efter förekomsten av 
gemensamma nämnare i intervjuerna (se bilaga 3) och de olika temana belyses med citat ur 
intervjuerna. 

 
Skyldigheter. Som gemensam nämnare i empirin framställs ansvar som fullt av 

skyldigheter och oavsett om respondenterna talade om företagskultur eller ansvar som 
begrepp kretsade samtalen kring skyldigheter. R3 svarar på frågan hur dennes definition på 
ansvar är: jag tänker på skyldighet, ansvar och skyldighet är samma sak. Tycker jag i alla fall. 

Företagskulturen påvisar skyldigheter för de anställda där de måste samla sig kring 
gemensamma mål och värdegrunder vilka de måste sträva och i vilka de nödvändigtvis måste 
visa hänsyn inför varandra. Denna hänsyn kan härröras till att ta ansvar, ansvar att vara 
trevlig, komma i tid och utföra arbetsuppgifter ansvarsfullt. Respondent 4 menar att ansvaret 
kopplat till arbetet har många vinklar: ansvar på jobbet är väl att se till att saker bli gjorda, 

att man gör det man blir tilldelad, både om man ska göra något eller skapa en upplevelse hos 

någon. Respondenten menar att det ligger en skyldighet i att ansvarsfullt göra sina 
arbetsuppgifter. Här uppkommer även tankar om att individen har ansvar på arbete mot sina 
arbetskamrater, att man som medmänniska har ett ansvar: man får ju tänka vad man vill men 

man kan ju inte alltid säga det man tänker… inte så ansvarfullt att alltid säga… hur man 

uttrycker sig… stå för det man säger. Respondenten menar att ansvaret sträcker sig bortom 
själva handlingarna och omfattar även det man säger och hur den individ man bemöter 
reagerar. När ansvar på arbetsplatsen diskuteras är klangen negativ och ansvar likställs med 
skyldigheter och att agera förväntat, vuxet: ansvar på jobbet är när man vet vad man ska göra 

och gör det, man tar ansvar för att saker blir gjorda. Man har ju vissa saker man måste göra 

och då gör man dom… det är väl att ta ansvar… agera vuxet… Respondenten betonar att man 
har en skyldighet att göra det man blir tilldelad och att det ligger ett ansvar det.    

 
Uppväxt och socialisation. Själva upplevelsen av ansvar lyfts gemensamt fram som 

beroende på den enskilde individens uppväxt. Enighet rådde bland respondenterna om var 
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individens känsla för ansvar kommer från: Min uppfostran. Man har fått lärt sig hemma. Ja 

det är väl mina föräldrar som har lärt mig ta ansvar… när man fått göra saker från det att 

man varit liten, tagit ansvar för sin tvätt, sitt rum… Samtliga respondenter menar att känslan 
för ansvar har sin botten i uppväxten. Oavsett ålder på respondenterna fanns även en 
samstämmighet att de dessutom var mer ansvarstagande än andra. På frågan om det handlade 
om ålder skilde sig dock svaren: Nja lite tror jag för att jag tycker nog… eller kanske inte 

ålder egentligen utan kanske mer hur samhället är för förr i tiden när en annan var barn så 

tittar jag på mina jämnåriga kompisar så betedde ju inte vi oss som dagens ungdomar gör för 

de är ju helt respektlösa så då har ju inte deras föräldrar tagit sitt ansvar att lära dem vad 

som är rätt och fel… Så till viss del ålder men mer samhällsklimatet, kanske det blir lite bättre 

nu när min generation får barn att man vill föra över det braiga… Respondenten menar att 
hennes generation tar mer ansvar och att det kanske därför kan bli bättre i framtiden när hon 
och hennes jämnåriga har uppfostrat kommande generationer. Men fler respondenter 
poängterar att de som individer är mer ansvarfulla än de flesta andra även jämnåriga. Detta 
bottnar oftast i tidigt ansvarstagande och klara regler hemifrån: ja lite att många har nog fått 

och fått och jag har också haft det bra och fått det jag behövt men jag har fått kämpa för det 

jag velat ha inte fått allt på ett silverfat. Respondenten menar att många jämnåriga haft en 
alltför lätt uppväxt och att de blivit bortskämda. Även på arbetet finns denna känsla av att 
yngre individer inte tar lika mycket ansvar som respondenterna själva: jag får den blicken när 

man ser unga människor på stan eller på jobbet… vad som helst, känner jag i varje fall… de 

sjukskriver sig oftare, jag vet inte… de har inte samma respekt som vi har, de röker, super… 

det gjorde ju inte vi när vi var unga… Respondenten menar att individer yngre än han själv 
inte tar ansvar. 

 

Skrivna kontra oskrivna regler. Ansvar påvisas både genom skrivna och oskrivna regler. 
Även om det finns olikheter i upplevelsen av skrivna och oskrivna regler så finns hela tiden 
känslan hos varje respondent att båda varianterna finns: Jo men vi jobbar väldigt bra mot de 

skrivna målen, det poängteras väldigt hårt… så det tycker jag överrensstämmer väldigt bra, 

de skrivna reglerna och hur det verkligen är… det tycker jag… Respondenten menar att det är 
klart vilka regler som gäller och att den upplevda verkligheten överensstämmer med det 
skrivna. Men många gånger upplevs de skrivna reglerna som självklara, som om de 
egentligen inte skulle behövas: Ja det finns ju en del skrivet som att när kunden öppnar 

dörren så ska du säga hej men det sker ju liksom automatiskt… tycker ju jag, det är ju 

självklar. Respondenten menar att i många fall är det vanlig uppfostran som ligger till grund 
för hur man ska uppträda. Detta understöds av fler respondenter när jag frågar om det bör vara 
skrivet i företagens regler att man ska ha ett vänligt bemötande mot medarbetare och kunder: 
Nej men det anser jag inte ska stå i nån yrkesbeskrivning, det är ju allmänt vett, allmänt vett 

och etikett att man är trevlig mot folk! 
Men i flera samtal framkommer att de oskrivna reglerna är de som följs till vardags och att 

dessa inte går att finna på annat sätt än att hämta dem från medarbetare: det är ingen som sagt 

vad jag ska ta ansvar för, det har man fått lära sig själv så det ska funka i vardagen… 
Respondenten menar att för att få arbetet att flyta så har han fått söka den kunskap och det 
regelverk han behöver för att vardagens arbete ska flyta. På den direkta frågan hur det 
fungerat i början utan konkreta regler menar respondenten att ansvaret att utföra 
arbetsuppgifterna ålagts dem som anställda: Tagit reda på det själv, frågat någon som kan, 

när vi börja var vi helt gröna och vi hade ingen aning så det första året lärde man sig av de 

äldre, de som hade jobbat i butik länge… de fick ju lära upp en när man började, de var ens 

medarbetare då… det var ingen chef som kom och berättade hur man skulle göra 
Respondenterna menar i fler av samtalen att de oskrivna reglerna, och i förlängningen de 
oskrivna ansvaret, skapar olustkänslor och ångest: Det värsta med sånt ansvar är att man 
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stundom kan känna maktlöshet och ångest… och då menar jag att det är svårt att släppa 

taget, när man kommer hem… att man liksom alltid tänker på det… det är en känsla. På 
frågor om det ansvaret individerna tar när de följer oskrivna regler så påvisas ändå en stor 
känsla av att vara medvetna om detta och att det finns ett val: Jag har gjort det tidigare, men 

jag gör det inte längre. För det är inte rättvist. Så… mot mig själv… utan idag gör jag det jag 

är tilldelad att göra. Respondenten poängterar att för att visa hänsyn mot sig själv som 
person, för att må bra, så väljer hon numer att inte ta ansvar för mer än det hon ålagts till 
skriftligen.  

 

Inre och/eller yttre krav. En annan aspekt av upplevelsen av ansvar i respondenternas 
respektive verksamheter är skillnaden mellan inre och/eller yttre krav på ansvar. Dessa krav 
kommer både från företaget men också från den enskilde individen. Många funderingar och 
tankar om ansvar som individuellt och kopplat till den enskilda individen, det vill säga ett 
personligt ansvar, uppkommer: Om jag är ansvarslös som person så är jag ansvarslös som 

anställd också… det spelar ingen roll om det är privat, på jobbet, med kompisar eller var som 

helst… så jag tror inte man ändras… Respondenten menar att ansvarskänslan är kopplad till 
personligheten och att det inte går att göra skillnad på. Här uppstår ambivalens hos många av 
respondenterna när de själva hör sig säga att ansvaret är personligt: Jag har ett ansvar och jag 

är den jag är när jag går till jobbet och då är det jag som person som tar ansvar men när jag 

jobbar så kan de inte börja klanka ner på mig som tjej eller att jag är ung sånt tycker inte jag 

men däremot mina handlingar, inte mig som person… men det är ändå den personen som gör 

handlingarna. Respondenten reflekterar över sin egen uppfattning över att ansvaret 
visserligen är personligt men att det inte ska kopplas ihop med den egna identiteten utan 
förläggas på den utförda handlingen. Men även när samtalet handlar om beteende på arbete 
och inte ansvar kopplat till direkt handling uppstår viss ambivalens: Ja alltså jag känner ju att 

jag har ansvaret att jag ska vara trevlig, vara… om jag har en dålig dag så ska ju inte 

kunderna bli lidande för det… utan då har jag ansvaret att jag ska vara trevlig även fast jag 

kanske inte mår så bra inombords och det är klart att det tycker företaget också men jag kan 

ju välja att vara tjurig… Respondenten menar att även om personen inte mår bra så finns det 
mer abstrakta, oskrivna ansvaret att bemöta kunderna och arbetskamraterna vänligt. Detta ger 
igen att ansvar tillskrivs individen och blir klassat ett personligt karaktärsdrag.   

I samband med diskussioner om ansvar som personligt kommer också funderingar om 
tilldelat, ålagt ansvar kontra ansvar individen lägger på sig själv. Respondenterna menar alla 
att det finns en skillnad i ansvar som tilldelas och ansvar individen tar själv: Mycket tar jag på 

mig själv för jag är nog sån… jag tar nog gärna på mig saker jag egentligen inte skulle 
behöva bry mig om… jag är ju lite noga, tycker att det ska vara rent och snyggt, ordning och 

reda och… men ett visst ansvar det blir man ju tilldelat som att det ska finnas varor att 

sälja… Respondenten menar att det självpåtagna ansvaret utgår från dennes personlighet men 
att det ålagda ansvaret blir handlingar, uppgifter som ska göras. Detta blir också synbart när 
R6 talar om skillnaden i ålagt och påtaget ansvar: Jag är väldigt punktlig, jag kommer alltid i 

tid… det är mitt eget ansvar för mig och det är många som inte gör det… så det är ju lite 

tråkigt… men sen finns det ansvar som de lägger på mig, saker som de vill att jag ska göra, 

men sen är det ofta folk inte vet vad de ska göra och då är det svårt att ta ansvar för det. 
Respondenten ger en klar bild om dennes uppfattning av att det själpålagda ansvaret mer 
kopplas till henne som person medans det ålagda ansvaret handlar om konkreta handlingar. 
Detta återkommer i fler samtal. På frågan om respondenten har något tilldelat ansvar menar 
R3 att han inget ansvar har: Nej jag har inget sånt alls bara mina arbetsuppgifter, det blir mitt 

ansvar... Respondenten menar att han som person inte ålagts med något speciellt ansvar utan 
att arbetsuppgifterna han tilldelats ska göras men inget mer. Igen blir det tydligt att 
ambivalens finns om ansvar finns i konkreta handlingar eller om det ska karaktäriseras som 



 
14 

personlighetsdrag kopplade till den enskilda individen. Det framkommer även att det finns en 
underförstådd, oskriven önskan om att de anställda ska själva ska ta på sig ansvar: ja det är 

nog på en själv, man har ju ganska höga prestationskrav, men samtidigt presterar du inte på 

jobbet så har du inget där att göra… kan väl jag tycka, men du kan ju inte få sparken om du 

gör ditt jobb men inte mera… ja… det kommer mycket från en själv… Respondenten menar 
att hon upplever det inte som tillräckligt om individen åker till arbetet och bara gör det den 
ska utan att det förväntas att man tar mycket egna initiativ och stort eget ansvar.  

 

Bekräftelse som incitament. Upplevelsen av ansvar tycks också påverkas av om och hur 
individen blir bekräftad. På den direkta frågan om man blir bekräftad eller upplever att man 
får uppskattning för det ansvar man tar blir svaren olika: från mina medarbetare får jag det, 

och det räcker ju faktiskt. Respondenten menar att den enda bekräftelse han upplever kommer 
från arbetskamraterna, inte från ledningen. Till viss del men jag är van vid att jobba med 

xxxxx och han är inte så uppmuntrande, han ser inte om man gjort saker å så men jag är 

ganska van så jag ser det själv, kunderna kanske ser det ibland. Respondenten menar att i och 
med att hon arbetat med personen så länge så har hon vant sig vid att inte få bekräftelse men 
att bekräftelsen även kan komma från kunderna för att hon ska känna sig uppskattad.  Jag kan 

också känna en slags stolthet… över ett erkännande jag har fått genom mitt ansvar, min 

ansvarsposition. Respondent 1 menar att bara det faktum att hon blivit tilldelad en 
ansvarsbefattning gör att hon upplever bekräftelse. Respondent 4 poängterar också att ett ålagt 
ansvar ger henne bekräftelse som individ: Jag själv uppskattar ju om någon liksom säger till, 

ger mig ansvar, det upplever jag som positivt att de tycker att jag kan göra en sån uppgift, för 

att de tycker jag är kapabel att göra den uppgiften. Om jag gör det själv, om jag ser nåt och 

gör själv så är det ingen som ser nåt på vår arbetsplats… det är ingen som reagerar, de 

tycker att det tillhör mitt jobb. Respondenten lyfter här också fram att först när hon blivit 
tillsagd att göra något utöver de vanliga arbetsuppgifterna så får hon bekräftelse. Både genom 
att till en början bli tillfrågan men också genom att själva handlingen då först blir 
uppmärksammad. De vanliga arbetsuppgifterna bekräftas inte då det upplevs som självklara. 
Detta lyfts fram i fler samtal: för det ansvar som är självklart, det som vi gör varje dag, gör 

man det bra får man väl inte höra det men det extra ansvar man tar får man inte så mycket 

för, det är lite tråkigt… de saker man gör som cheferna skulle göra egentligen bara för att 

vara lite snäll kanske man inte får så mycket för, kan jag tycka… Respondenten menar att 
även om man själv tar på sig extra ansvar så får man inte bekräftelse och uppskattning. Det 
upplevs som underförstått att man tar på sig mer ansvar.  

Samtalet kretsar även kring om upplevelsen av bekräftelse skiljer mellan det ålagda och det 
själpålagda ansvaret: nej då är det bättre om det är från det nån lagt på dig, då får du ju en 

annan typ av bekräftelse… annars kan du sänka dina krav på dig själv så du klarar det du ska 

men om någon kommer och talar om för dig att det gått bra, det är klart det är en annan typ 

av bekräftelse… från högre instans… det slår liksom högre med bekräftelse från nån annan… 
Respondenten menar att även om den egna känslan av att ha gjort något bra upplevs efter 
själpåtaget ansvar så är bekräftelsen från någon annan bättre. Detta talar även respondent 6 
om: det dagliga det grund ansvaret man ska sköta säger ingen nåt om men gör man något 

extra kan man ju tycka själv att va bra att jag gjort det här idag men det är i alla fall vara bra 

när man får höra att va bra och duktig du varit idag… lite så känner jag i alla fall… 
Respondenten menar att det finns en känsla av bekräftelse från sig själv när man upplever att 
man gjort något bra men att bekräftelsen från någon annan, en chef skulle kännas bättre.  

Som en aspekt av att bli bekräftad i det ansvar man tar lyfts upplevelsen om vad som är 
viktigast, ansvaret mot kunden eller ansvaret mot företaget. Här är respondenterna eniga även 
om motiven är olika: mot kunden, det är dom som gör att vi har ett företag, känner jag så här 

spontant… klart man har ett ansvar mot företaget också men inte samma… tycker jag. 
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Respondenten menar att det är kunden som ger att företaget kan existera så därför ligger 
ansvaret mest mot kunden. Mot kunden, för det är kunden som kommer tillbaka till företaget, 

kommer kunden tillbaka så … det är kunden som gör att jag går till jobbet… det är det som är 

kul! Respondenten menar att även om det är viktigt att kunden kommer tillbaka till företaget 
så ligger den största anledningen till hennes ansvar mot kunden för att det är kunden som ger 
respondenten glädjen att gå till jobbet. Här uppkommer diskussioner om huruvida 
respondenterna kan finna sig i kläm mellan företag och kund: Jo, det kan man ju uppleva för 

kunden har alltid rätt… det kan ju bli helt sjukt, om kunden insisterar och verkligen har fel… 

så kan jag hamna i kläm fast det är mer som person… jag vet vad företaget förväntar sig att 

jag ska göra, jag vet vad kunden förväntar sig vad jag ska göra men mitt huvud säger nåt helt 

annat, jag blir liksom dumförklarad… Respondenten menar att även om hon vet att företagets 
policy säger att varje anställd ska se till att kunden går ifrån företaget nöjd och även om hon 
har möjligheten att tillmötesgå kunden så blir det ibland situationer där hon som individ måste 
överge sina personliga värderingar vilket ger att hon känner sig dum och i kläm mellan 
företaget och kunden. Detta återkommer i flera av samtalen: nej, jag tror vi är ganska bra på 

det, men ibland blir det mer personligt och då kan det bli svårt att känna att det blir bra… 
Respondenten menar att hon upplever att de anställda och företaget till största del är bra på att 
hålla samma linje mot kunden men att det ibland uppstår situationer där hon som anställd 
måste tumma på sina egna värderingar för att tillgodose kunden. Detta ger här att även hon 
upplever en kränkning mot henne som person.   

Dessa fem teman, skyldigheter, uppväxt och socialisation, skrivna kontra oskrivna regler, 

inre och/eller yttre krav, bekräftelse som incitament är gemensamma för alla intervjuer. I 
nästa del presenteras den andra delen, den teoretiska tolkningen, där de teman den empirinära 
tolkningen givit analyseras och omformas med hjälp av det teoretiska ramverket.  

 
 

Del II Teoretisk tolkning 
 
Denna studies teoretiska tolkning är abstraherad ur de tidigare teman tolkningsprocessen givit 
och består av tre underteman Det handlande ansvaret, Det uttalade ansvaret och Det 

individuella ansvaret och utmynnar i en sammanfattande huvudtolkning, vilket är Ansvar 

genom handling som genom bekräftelse blir behjälpligt i individens identitetsskapande på 

arbetsplatsen. I arbetet med att analysera och tolka den insamlade empirin är det oundvikligt 
att finna paralleller och kopplingar till dels det teoretiska ramverket och dels till min egen 
förförståelse. Läsningen av det teoretiska ramverket möjliggjorde att jag kunde göra egna 
tolkningar av teorin vilka jag sedan kunde applicera på det insamlade materialet samt att min 
förförståelse omformades under studiens gång vilket resulterade i att jag kunde se med nya 
ögon på det studerade fenomenet. Resultatet blev att jag i denna del av tolkningsprocessen 
kunde dra paralleller mellan teorin och empirin. I följande avsnitt presenterar jag den 
teoretiska tolkning jag arbetat fram, se även bilaga 3 för ökad förståelse av dessa temans 
omvandling. 
 

Det handlande ansvaret. Detta tema är sprunget ur temana Skyldigheter och Uppväxt och 

socialisation där det blir tydligt att samtliga respondenter upplever att ansvar bottnar i 
uppväxten och att ansvar är kopplat till skyldigheter. Dessutom omfattar detta nya tema temat 
Bekräftelse som incitament då utförda handlingar upplevs generera bekräftelse.  

Det framkommer att respondenterna i denna studie upplever att individen, genom 
uppväxten och socialisationen in i vuxenlivet, lär sig hur den ska förhålla sig till samhällets 
satta regler och hur normen säger att det ska vara. Att göra det man blivit tilldelad att göra är 
en skyldighet kopplad till att ta ansvar både i livet i stort och i arbetslivet. Vilka handlingar 
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som skall utföras på arbetet utses till stor del av företaget genom att arbetsuppgifterna 
klargörs men respondenterna i denna studie påvisar att hur dessa uppgifter utförs, hur 
handlingarna ska utföras, mycket är beroende på hur individen lärt sig ta ansvar. Vikten av ett 
reflexivt förhållningssätt där ny information ständigt omformar och ersätter ny information 
blir tydlig, detta i enlighet med Giddens tankar om den reflexiva kunskapstillägnelsen som en 
av det moderna samhällets byggstenar. Giddens menar att såväl individer som institutioner i 
det moderna samhället aktivt måste omforma och revidera redan tillägnad kunskap genom att 
förhålla sig reflexiv mot ny information. Detta ger att individen måste förhålla sig reflexivt 
både till företagskulturen i stort och till arbetsuppgifterna som sådana för att få grepp om sin 
arbetssituation och hur de konkreta handlingarna ska utföras. 

De konkreta handlingarnas utförande likställs med ansvar vilket i förlängningen också blir 
de handlingar individen identifieras efter. Detta är förenligt med Baumans tankar om 
självidentitetens omvandling där individen i det moderna föränderliga samhället mer 
identifieras efter sina handlingar än vem man är. Detta förstärks på arbetsplatsen då de 
tilldelade utförda handlingarna ibland bekräftas av medarbetare och kunder vilket resulterar i 
att både individen själv och andra identifierar individen som ansvarsfull.  

Den känsla av att vara mer ansvarsfull än andra i samma ålder delas av samtliga 
respondenter och kan knytas till den individualisering som präglat individerna påverkade av 
det moderna samhällets utveckling. När individen inlemmas i den ”ensam är 
stark”mentaliteten individualiseringen skapat tillsammans med att konkreta handlingar så 
starkt blir det individens identifieras genom, skapas känslan av att vara mer ansvarsfull än 
andra, som en försvarsmekanism.          

 
Det uttalade ansvaret. Detta tema är abstraherat ur temat skrivna kontra oskrivna regler 

som pekar på att det finns en stor skillnad på vad som sägs och hur verkligheten upplevs. 
Dessutom inryms även här temat Bekräftelse som incitament och temat inre och/eller yttre 

krav som understöder individerna i deras upplevelser. 
Varje individ upplever att det finns ett uttalat ansvar, ett ansvar kopplat till konkreta 

arbetsuppgifter men som också är kopplade till företagets värdegrund eller kultur. Detta 
ansvar är många gånger ett önskat ansvar, en nedskriven målbild som inte alltid 
överresstämmer med den bild respondenterna har av den levda verkligheten. Målbilden 
upplevs som ett ramverk de anställda måste leva och agera inom för att uppfattas som 
ansvarsfulla på arbetet. De ansvarsfulla handlingarna tillika arbetsuppgifterna bemöts inte 
alltid med bekräftelse då de anses ligga inom ramen för vad som ska göras på daglig basis 
vilket resulterar i att den individ som utför handlingen själv får avgöra hur bra eller väl 
handlingen utförts. Om handlingen utförs sämre än förväntat blir dock individen upplyst om 
detta. Oavsett om den utförda handlingen görs bra eller mindre bra blir det utifrån den 
konkreta handlingen som den enskilde individen blir bedömd i enlighet med Baumans tankar 
om självidentitetens omvandling.  

Det uttalade ansvaret finns även i den anställdes relation med kunden där företagen har 
klara visioner om hur den anställde ska agera i kontakten med kunden. Kunden ska gå ifrån 
företaget nöjd samtidigt som detta ska ske inom ramen för lagd budget. I många fall finns ett 
stort utrymme för egna beslut, eget ansvar men här uppkommer en ambivalens hos 
respondenterna där det blir tydligt att de som enskilda individer stundom hamnar i kläm 
mellan företag och kund. Detta kan ses i enlighet med Giddens tankar om individualiseringen 
av det moderna samhället där känslan av ansvar idag utgår från den enskilde individen vilket 
blir synligt i situationer som dessa. Här finns direktiv från företagen hur de vill att den 
anställde ska bemöta kunden och i de allra flesta fall vet kunden vad den vill ha från företaget 
men problemet uppkommer när den anställde som individualiserad individ känner att det 
beslut, det ansvar den måste genomföra i enlighet med företagets riktlinjer går emot den 
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personliga känslan. Individen upplever att den måste tumma på sina egna värderingar, blir 
dumförklarad och upplever en personlig kränkning trots att den handlar inom ett uttalat 
ansvar.      

 
Det individuella ansvaret. Detta undertema är sprunget ur temat uppväxt och socialisation 

då samtliga respondenter menar att det är från uppväxten känslan för ansvar bottnar i, skrivna 

kontra oskrivna regler där fram för allt oskrivna regler ligger som grund för det individuella 
ansvaret. Temat inre och/eller yttre krav belyser hur ansvar kopplas ihop med den enskilde 
individen samt Bekräftelse som incitament som tydliggör främst hur individerna själva blir 
bekräftade genom det ansvar de tar. 

Genom uppväxten och vidare genom socialisationen in i vuxenvärlden menar 
respondenterna att individen lär sig vara den ansvarsfulla individ de växer upp till. Detta 
bygger grunden till det individuella ansvaret. När individen kommer till sin arbetsplats får den 
i dagens moderna arbete stort utrymme för egna tolkningar av sitt ansvar då de förut genom 
regler och förordningar styrda arbetsplatserna idag mer litar till de anställdas egna, 
individuella ansvar. Detta ansvar, dessa uppgifter finns inte nedskrivna utan uppfattas som 
oskrivna regler som sprids inom företaget från medarbetare till medarbetare. I och med att 
många av de oskrivna reglerna handlar om arbetsuppgifter som ska göras men som inte står i 
den direkta arbetsbeskrivningen blir dessa handlingar mer bekräftade, mer uppmärksammade 
än andra utförda handlingar vilket resulterar i att detta ansvar tas på större allvar av den 
enskilde individen. Det blir ett själpålagt ansvar som bekräftas när den oombedda handlingen 
genomförs vilket direkt kopplas ihop med den enskilde individens karaktäristika, med dennes 
person. Igen blir det utförda, konkreta handlingarna de vilka individen identifieras efter och i 
detta fall även bekräftad av. Denna bekräftelse ges av så väl företag, medarbetare och kund 
vilket ger att individen har fallenhet att lägga allt mer ansvar på sig själv för att på så vis 
erfara mer bekräftelse.   

Det individuella ansvaret som blir synliggjort i och med att individen utför handlingar, 
arbetsuppgifter denne själv sett som ansvarsfulla många gånger genom att förhålla sig till 
oskrivna regler skapar ett självpålagt ansvar som upplevs starkare, tyngre. Detta individuella 
ansvar blir också det ansvar som skapar olustkänslor och ångest i och med att 
avgränsningarna för det blir så otydliga. För att kunna hantera dess känslor, denna upplevelse 
av ångest väljer individen många gånger att aktivt avgränsa sig från att göra mer än vad som 
tilldelats dem skriftligt. 
 
 
Huvudtolkning 
 
Denna sammanfattande huvudtolkning har, likt ett paraplybegrepp, den främsta uppgiften att 
ge en helhetsbild av det studerade samt att svara på denna studies syfte vilket var undersöka 
hur individer som arbetar i kundstyrda verksamheter upplever ansvar i deras företag 
 

Ansvar genom handling som genom bekräftelse blir behjälpligt i individens 

identitetsskapande på arbetsplatsen. Individens upplevelse av ansvar i kundstyrda 
verksamheter lyfts i denna studie fram som ansvar genom handling genom vilket individen 
upprätthåller och skapar sin självidentitet på arbetsplatsen. Detta ansvar tolkas i den teoretiska 
tolkningen som kopplat till handling genom vilket individen identifieras både genom att 
skrivna och oskrivna regler följs. Motsättningen i detta ansvar ligger i att upplevelsen av det 
framställda och det personliga ansvaret inte alltid sammanfaller utan att individen finner sig 
komma i kläm mellan sig själv och sin arbetsroll.      



 
18 

Då ansvar upplevs som kopplat till konkreta handlingar blir min tolkning att dessa utförda 
handlingar är behjälpliga i individens skapande av sin självidentitet i enlighet med både 
Baumans tankar om självidentiteten omvandling och Giddens teori om självidentiteten som 
ett reflexivt projekt. Påverkat av individualiseringen har detta reflexiva projekt, enligt 
Giddens, kommit att baseras på vad individen gör mer än vem den är vilket ger att konkreta 
handlingar blir behjälpligt i självidentitetens reflexiva projekt. Att vara ansvarsfull framställs 
enligt funnen empiri genom utförandet av handlingar som anses ansvarsfulla vilket i 
förlängningen blir de som individen identifieras efter. Bristen på bekräftelse när handlingar 
utförts som hör till ålagda arbetsuppgifter förstärker den upplevelse av att behöva sätta egna 
gränser och skapa egna ramar för sina arbetsuppgifter Allvin talar om i och med att arbetet 
idag är mer och mer gränslöst. Dessutom blir min tolkning att denna brist på bekräftelse 
stärker den ”ensam är stark”-känsla som hotar individens känsla för det gemensamma vilket i 
förlängningen kan resultera i svårigheter att skapa en gemensam strävan hos de anställda.     

Ansvar upplevs som ett uttalat ansvar i och med att företaget lyfter fram gemensamma 
värderingar för de anställda att följa. Grundläggande information om hur företaget vill att de 
anställda ska agera ger att den anställde individen måste förhålla sig reflexivt och inkännande 
mot företaget. Giddens menar att det reflexiva förhållningssättet och den reflexiva 
kunskapstillägnelsen, som ska ses som en av det moderna samhällets grundstenar, genomsyrar 
hela samhället tillika även individen i det. I enlighet med detta blir min tolkning att likt 
identiteten som ett reflexivt projekt så kan begrepp som ansvar ses som ett reflexivt 
karaktärsdrag tilldelat individen i det moderna samhället som aktivt måste arbeta med detta 
för att behålla sin trovärdighet. Det ger att det blir av största vikt för individen att bli varse 
företagets kultur, dess grundläggande värderingar, för att på så sätt kunna omforma och ändra 
sin känsla för ansvar för att passa in i företagskulturen. Detta får dock inte ske på för stor 
bekostnad av den individuella känslan av ansvar som individen befäst genom sin uppväxt då 
det då skapar känslor av ångest. Detta går att koppla till Baumans tankar om individens kamp 
om att upprätthålla sin självidentitet i ett fragmenterat och föränderligt samhälle. Om 
individen upplever att dennes antagna självbild blir hotad i och med att dennes värderingar 
inte överensstämmer med företagets så hotas den valda självbilden och individens upplever 
rädsla och ångest vilket tydliggörs i den insamlade empirin.   

Den upplevda känslan av att det på arbetsplatsen finns ett stort oskrivet, självpålagt ansvar 
kan kopplas till Allvins teorier om hur det förut genom regler och förordningar styrda 
arbetslivet förflyttats till att nu vara styrt av inre, mer subjektiva regleringar upprättade av den 
enskilde individen. Genom att företagskulturen rymmer oskrivna regler och förordningar blir 
det oundvikligt för den enskilde individen att själv ta på sig ansvaret för hur arbetsuppgifter 
ska utföras vilket sker genom att individen använder sig av sin personliga känsla för ansvar. 
Ansvaret framställs alltså som högst individuellt och sprunget ur individens socialisation in i 
vuxenvärlden. De handlingar individen utför inom ramen för det oskrivna ansvaret blir i stor 
utsträckning bekräftat och individen upplever att denna form av ansvar blir det viktigaste och 
det mest angelägna. I och med att det dessutom är handlingarna som bekräftas så blir 
individen även bekräftad och identifierad genom den utförda handlingen. Det individen gör 
blir det den är.   

 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur anställda som arbetar i kundstyrda 
verksamheter upplever ansvar i deras företag. Detta syfte och dess frågeställningar blir 
besvarade genom att individerna upplever ansvar som ansvar genom handlingar, som ett 
uttalat ansvar och som ett individuellt ansvar.  
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Jag har genom denna studie funnit att anställda i kundstyrda verksamheter upplever ansvar 
genom inre upplevelser i samband med utförda och bekräftade handlingar mer än genom yttre 
attribut. Detta resulterade i att en förändring av fokus fick göras under tolkningsarbetet där 
fokus flyttades från att ligga på framställningen av ansvar till att fokusera på upplevelsen av 
denna framställning. Det påvisas i det empiriska materialet att intervjupersonerna i mångt och 
mycket ser ansvar som direkt kopplat till konkreta handlingar företrädelsevis för att ansvar så 
lite explicit framställs i verksamheterna. Detta skifte av fokus i studien är ett resultat av ett 
aktivt användande av den hermeneutiska spiralen där empiri, teori och förförståelse måste 
användas reflexivt under hela processen där delarna ställs mot helheten och vise versa för att 
finna huvudtolkningen. 

Den utförda undersökningen belyser att individerna i enlighet med självidentitetens 
omvandling identifierar sig genom utförda konkreta handlingar. Dessa handlingar är å ena 
sidan utförda genom de arbetsuppgifter individen genom företaget är satt att göra men å andra 
sidan utförda genom att individen själv ålagt sig uppgifter skapade ur dennes individuella, 
personliga känsla för ansvar. Det kundstyrda arbetets nu mindre regelstyrda uppbyggnad ger 
att individen mer måste skapa sina egna subjektiva avgränsningar och att individen mer måste 
lita till sin egen känsla för ansvar. Även om tid och plats är styrt så kan arbetsuppgifternas 
utförande och planerande vara upp till individen att strukturera. Detta skapar att individen 
upplever att ansvaret framställs som svävande, som ambivalent vilket denna studie menar kan 
skapa ångest.  

Utvecklingen av det moderna samhället går med en rasande fart vilket innebär att 
individerna och praktikerna i det måste utvecklas och vara lika flexibla som samhället i stort. 
Öppnandet av världens gränser som uppkommit genom den enorma tekniska utveckling som 
skett har skapat en globalisering ingen i samhället kan undkomma. Denna föränderlighet ger 
att individen aktivt måste arbeta med att skapa och upprätthålla sin självbild, sin självidentitet 
då det i dagens samhälle i mycket större utsträckning än i det förmoderna samhället går att 
påverka självidentiteten och därmed sin plats i samhället. På arbetsmarknaden resulterar det i 
att individen inte bara måste utbilda sig och göra sig anställningsbar utan att individen även 
på sitt arbete måste förhålla sig reflexiv gentemot både företaget och sig själv. Här uppstår 
problem i och med att även företagen vill anta en flexibel och föränderlig hållning för att 
upprätthålla och öka sin lönsamhet. Den företagskultur som är möjlig att gynna företaget är 
inte alltid den bästa ur ett individperspektiv. Detta blir märkbart i verksamheter typ de som 
programmet ”Dokument inifrån” belyste där företaget uppmuntrar individerna i det att ta 
extremt stort ansvar för lönsamhet och produktivitet med stora individuella uppoffringar som 
följd.          
 
 
Metodologiska reflektioner 
 

I studier med syftet att undersöka individers upplevelse av ett fenomen är en kvalitativ metod 
det naturliga valet och i och med att jag valt att tolka för att förstå individers upplevelse av 
hur ansvar framställs i kundstyrda verksamheter så blev en hermeneutisk ansats självklar. 
Svårigheten med denna ansats som metod är att den står utan självklara steg i analysprocessen 
vilket fram föra allt hos oerfarna forskare kan skapa problem. Detta gav att jag i analysarbetet 
valde att luta mig emot Gadamars tankar om tolkningsprocessen vilket genererade en för mig 
klarare stegvis process. Detta tillsammans med att denna studie inte är den första 
undersökningen med hermeneutisk ansats jag genomfört gav ökad förståelse inför uppgiften.  

Då denna typ av studier har en uppenbar begränsad tidsrymd blev urvalet en utmaning för 
att ändå kunna få till stånd ett så representativt urval som möjligt. Detta gav att stor eftertanka 
lades på att klargöra vilka urvalskriterier som var de viktigaste. Även om detta är tydligt 
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uppställt i metodavsnittet vill jag lyfta fram det till diskussion. Då studiens syfte var att 
undersöka individer i kundstyrda verksamheter var detta ett naturligt urvalskriterie samt att 
individerna skulle vara i den ålder där merparten av människorna i samhället startar familj. 
Detta för att jag personligen anser att det är i denna tid i livet, när familj och barn blir aktuellt, 
som individens upplevelse av ansvar förändras till att omfatta mer än individen själv. Studien 
kom alltså att omfatta individer som brottas med vardagspusslet. Ålder på respondenterna 
blev sedermera 25-35 år och är alla i en familjesituation. Yrken som går att återfinna i 
urvalsgruppen är butiksmedarbetare, kundtjänstmedarbetare, hotell- och restaurangpersonal 
och kassapersonal. Jag upplever att urvalet är, efter omständigheterna, så ändamålsenligt som 
möjligt även om en stor undersökning självklart varit att föredra.     

Valet av väg att söka respondenter kan te sig annorlunda men fungerade över förväntan 
både i hur snabbt respondenterna kunde hittas och i antal intresseanmälningar. Genom att 
”annonsera” via Facebook att jag sökte respondenter, vilka urvalskriterier jag valt och 
ungefärligt syfte fick jag kontakt med ett 20tal individer. I första gallringen togs individer bort 
med nära vänskapsband för att möjliggöra ett någorlunda objektivt förhållningssätt. Därefter 
fick urvalskriterierna ålder, familjesituation och yrke sålla tillsammans med kön för en så 
jämn fördelning som möjligt. Dessutom var studiens begränsade tidsrymd en avgränsande 
faktor. Kvar blev sju individer varav en tackade nej vid närmare förfrågan vilket genererade i 
slutantalet respondenter på sex stycken inom ramen för valda urvalskriterier.   

Förflyttningen av fokus från det ursprungliga fokus studien syftade mot det vill säga 
framställningen av ansvar anser jag är i linje med den hermeneutiska metoden då dialogen 
med materialet, mot empirin avgör var forskaren landar i studiens huvudtolkning. Även om 
syftet mycket är forskarens kompass genom studien så är det viktigt att våga vara öppen i 
dialogen med empirin. I detta fall blev det tydligt att upplevelsen av ansvar och hur det 
framställda upplevdes var det gemensamma för samtliga respondenter.  
 
 
Egna reflektioner, min förförståelse och vidare forskning    
 

Under studieåret 2009-10 genomförde jag en studie inom ramen för Mälardalens högskola där 
jag studerade ansvar som ett fenomen påverkat av det moderna samhällets utveckling. Den 
studien grundade sig i antaganden att det i dagens samhälle pågår en massflykt från ansvar 
och att individerna i samhället ansågs ansvarslösa. Resultatet av studien understödde inte 
tankarna om massflykt från ansvar utan belyste ansvar som ett pulserande och dynamiskt 
fenomen starkt påverkat av utvecklingen av det moderna samhället och som bland annat har 
stor del i den enskilda individens skapande av sin självidentitet (Löfvenius, 2009). Individens 
känsla för ansvar utgår idag, i enlighet med den studiens resultat, från individen själv och 
omfattar de för individen viktiga personerna, till skillnad från individens känsla för ansvar i 
det förmoderna samhället där ansvaret utgick från det gemensamma, från gruppen. Detta ger, 
precis som för ansvaret i det nya arbetslivet, en förskjutning av känslan av ansvar från det 
kollektiva till det individuella. Vad ger detta för konsekvenser? Många frågor väcktes i 
samband med sökandet av tidigare forskning kring företagskultur, det kundstyrda arbetets 
utbredning och individens upplevelser därom. Detta sökande har givit att jag sett, likt Allvin 
m.fl., att i det moderna arbetet har en förskjutning av ansvar skett där den enskilda individen 
fått ta mer och större ansvar. Detta har, tillsammans med ökningen av de kundstyrda arbetena 
där den anställde kan hamna i kläm mellan arbetsgivare och kund, gett att det ställs allt högre 
krav på den enskilda individen i dennes känsla för ansvar vilket denna studie kunnat 
understödja. Om det till denna ekvation läggs en styrande och icke humanistisk 
företagskultur, så som Dokument inifrån presenterat vilket jag redogjorde för i inledningen på 
denna studie, så skapas det, enligt min tolkning, ett vakuum för individen, en arbetssituation 
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där inga krav är uttalade men där allt ansvar förläggs på individen direkt. Detta blir till viss 
del bekräftat genom denna studies resultat där individerna inbegripna i studien påvisar 
upplevelser av ett ambivalent och individuellt ansvar som de genom oskrivna regler till stor 
del ålagt sig själva. Förskjutningen skapar att arbetstagaren sätts att ta ansvar för mer än vad 
de egentligen ska behöva vilket ger att företagen i vissa fall slipper, skjuter ifrån sig, detta 
ansvar. Men denna studies resultat påvisar också att individerna vill ta och värdesätter ansvar 
men att behovet av bekräftelse och stöttning är stort i detta ansvar.  

Som i många fall skulle det vara av stort intresse att genomföra denna studie eller en 
liknande studie på ett avsevärt större urval för att på så sätt kunna skapa en valid och 
generaliserbar tolkning. Behovet av forskning kring den enskilde individens upplevelse av sin 
situation på arbetsplatsen ökar i takt med det moderna samhällets individualisering samtidigt 
som det föränderliga i samhället skapar problem med kontinuiteten. Detta skapar problem för 
samhällets individer att finna konsensus kring gemensamma fenomen som ansvar vilket 
kräver just en ökad förståelse kring den enskilda individens upplevelser för att stävjas.  
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Bilaga 1) Missiv brev 

 
 Hej 
 
Du har blivit erbjuden att delta i en kvalitativ studie som ska genomföras under 
magisterutbildningen i arbetslivsvetenskap genom Mälardalens högskola. Denna 
studie har som syfte att undersöka hur den enskilde individen upplever att ansvar 
framställs i kundstyrda verksamheter.   
 
Din medverkan kommer att ske genom en intervju där du, under max en timme, 
deltar i ett samtal under vilket olika frågor och teman kommer att diskuteras. Det 
är viktigt att du förstår att du när som helst kan välja att avbryta samtalet, avsluta 
intervjun eller välja att helt avstå. 
 
Hela samtalet kommer att spelas in med hjälp av bandspelare för att underlätta 
transkribering, det vill säga underlätta arbetet med att sedan skriva ned allt som 
sagts. Dessa utskrifter kommer efter analys att förstöras och aldrig läsas av 
annan än författaren till studien. Du har som respondent rätt att, om du vill, ta 
del av utskrivet material innan kassering samt rätt att ta del av den färdiga 
studien. Transkriberat/analyserat material kommer endast att användas inom 
ramen för Magisterutbildningen i arbetslivsvetenskap 2010-11.  
 
Inför kommande intervju ber jag dig att fundera över hur du upplever 
företagskulturen på din arbetsplats och hur du upplever ansvar på din 
arbetsplats. Fundera gärna över vad ansvar är för dig, om du har fått ansvar 
tilldelat eller om du själv tagit på dig ansvar. Hur du känner inför ansvar och om 
det finns något tillfälle då du upplevt ansvar på något speciellt vis.  
 
Jag är mycket tacksam för din hjälp med min studie och hoppas på ett 
inspirerande och trevligt samtal! 
 
Med vänliga hälsningar 
Malin Löfvenius   
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Bilaga 2) Intervjuguide 
 
Syftet att undersöka hur individen påverkad av det moderna samhällets utveckling 
upplever att ansvar framställs i företagskulturen. 
 
Huvudfrågan är hur individen upplever ansvar i företagskulturen och underfrågor blir 
oundvikligen hur individen upplever sig bli bemött i detta ansvar och om det finns någon 
gemensam känsla för ansvarets uttryck i företagskulturen.   
 
 
Teman:  
Företagskultur 

Vad är företagskultur? 
 

 Ansvar 
Vad är ansvar? 
 
Ansvar i arbetet 
Hur upplever du att ansvar fördelas på din arbetsplats? 
 
Företagskulturens framställning av ansvar 
Hur upplever du att det förväntas att du tar ansvar på din arbetsplats?  
 
Hur bemöts du i det ansvar du tar? 
 
Kan du beskriva ansvar på arbetet? 
 
Är upplevelsen olika på självpåtaget och ålagt ansvar? 
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Bilaga 3) Schematisk bild över analysens temaomvandling 
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Abstract 
    

Corporate culture is seen quite unproblematic as the glue that holds together 
the company but new studies highlight businessculture as more complicated 
and more as a tool to control staff. At the same time the research on the 
development of modern society and work are pointing towards a shift of 
responsibility in many activities in which the individual has to take more 
and more responsibility. The development of the society has also given that 
more customer-driven activities are created where individuals easily gets 
caught between the company and the customer. By a qualitative survey six 
semistructured interviews were carried out with the aim to examine how 
employees in customer-driven activities experience responsibility at their 
workplace Analysis work generated a main interpretation of the theme 
responsibility through action which by confirmation becomes instrumental 

in individual identity creation at work based on three themes the action of 

responsibility, the stated liability and individual responsibility which all 
highlights individual's sense of responsibility in the workplace.    
 
Keywords: businessculture, customer-driven activities, responsibility, 
personal identity 
  
  

 


