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1.0 Inledning 
 

I mer än ett århundrade har byråkratiska organiseringsformer varit dominerande, inte minst 

eftersom byråkratier anses vara effektiva när det gäller helt standardiserat arbete. Denna typ 

av arbete är emellertid inte längre vanligt förekommande och det har under de senaste 

decennierna blivit allt vanligare med post-byråkratiska organiseringsformer (McKenna, 

Garcia-Lorenzo & Bridgman, 2010).  

Allteftersom teknologin har gått framåt och utbildningsnivån ökat har det fört med sig ett 

skifte mot decentralisering och flexibilitet (Kashefi, 2009; Kärreman & Alvesson, 2004). Det 

innebär att medarbetarna styr över sitt eget arbete till större del, att det är kortare beslutsvägar, 

och att makten är fördelad på fler anställda inom organisationen snarare än att enbart ligga hos 

den högsta chefen (Pugh, Hickson, Hinings & Turner, 1968; McNamara, Brown & Pitt-

Catsouphes, 2012). Påverkansmöjligheterna är stora och delaktighet är ett av post-byråkratins 

ledord. Ett horisontellt arbetssätt och färre beslutsnivåer ska hjälpa organisationen att spara tid 

och öka precisionen. Flexibla och decentraliserade organisationer har därför hyllats av många 

forskare (Thulin-Skantze, 2006). 

Trots hyllningar av post-byråkratin, så finns det flera forskare som funderar kring negativa 

effekter av de post-byråkratiska organiseringsformerna. Kashefi (2009) menar exempelvis att 

ett ökat ansvar och en ökad arbetsbörda, vilket förekommer i många post-byråkratiska 

organisationer, kan leda till en arbetsrelaterad stress. McKenna m. fl. (2010) menar att post-

byråkratiska strukturer kan leda till försvagad anställningstrygghet, intensifierad tidspress och 

ett större ansvar för de anställda att hantera arbetsliv och karriär på grund av en ökad 

flexibilitet. Statistik visar också att den arbetsrelaterade psykiska ohälsan hos medarbetare i 

till exempel Sverige ökat (Försäkringskassan, 2015).  

Även om medarbetarinflytande, vilket är vanligt förekommande i post-byråkratier, har ansetts 

minska risken för stressrelaterad ohälsa, uttrycker exempelvis Backström (2003) dock en 

förvåning över detta då han menar sig ha sett indikationer på ett samband mellan motsatsen. 

Thulin-Skantze (2006) anser att post-byråkratin har problem av psykosocial natur då 

medarbetarna kan bli osäkra när det inte finns någon mall för när arbetet är färdigt, utan det 

ligger i betraktarens ögon. Hon antar även att de anställda kan känna av tvånget att vara 

konstant tillgängliga, vilket gör att gränsen mellan arbetstid och fritid suddas ut, och hon 

konstaterar därför att den post-byråkratiska organisationen ställer höga krav på individen. 

Thulin-Skantze (2006) påpekar även att tidigare forskning om anställdas välmående ur ett 

organisationsstrukturellt perspektiv är begränsad, och hon efterlyser djupare kunskap i frågan.  

Tydligt är att det finns en oenighet mellan forskares attityder och tankar kring nya 

organisationsformer och de menar sig ha sett både övervägande positiva och negativa sidor av 

dessa. Forskningen om hur medarbetare faktiskt upplever sin arbetssituation i post-

byråkratiska organisationer är emellertid fortfarande starkt begränsad.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att utveckla förståelsen för hur medarbetare inom en post-

byråkratisk organisation upplever och ser på sin arbetssituation.   

För att uppnå syftet, har följande frågor ställts:  

 Hur upplever medarbetare decentralisering och flexibilitet vad gäller arbete?  

 Vad är de positiva och negativa effekterna av decentralisering och flexibilitet, sett ur 

ett medarbetarperspektiv?  
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2.0 Tidigare forskning 
 

Välståndet och BNP har stigit kraftigt det senaste århundradet i Sverige (Lundberg & Åmark, 

2001). Teknologin har utvecklats och utbildningsnivån har ökat, vilket är en av anledningarna 

till varför samhället har rört sig från att vara dominerande av industrier till att bli dominerande 

av mer moderna organiseringsformer. Inom organisationer sprids information fort och enkelt 

både till ledning och medarbetare till följd av ny teknologi, nya databaser och nya datasystem 

(Hecksher, 1994).  

En förespråkare för byråkratin är du Gay (2000). Trots att han är positiv till byråkratin som 

organiseringsform menar han att det inte finns någon ljus framtid för denna. Detta eftersom 

flexibilitet, innovation och entreprenörskap blir mer och mer utbrett, vilket inte korrelerar väl 

med byråkratin. Men han menar ändå att så länge samhället är modernt och demokratiskt är 

det oundvikligt med formella lagar och regler som i byråkratiska organisationer, och även om 

dessa blir färre och enklare går det aldrig att komma ifrån dem helt (du Gay, 2000).   

Innan post-byråkratier växte sig större under slutet på 1900-talet var byråkratin den 

dominerande organiseringsformen och den går att beskriva som pappersdriven, reglerad med 

tydliga mallar på vilket arbete som ska utföras, oflexibel med långa beslutsvägar och 

ineffektiv. Inom byråkratier är makten enbart fördelad till en person och där krävs en lydnad 

efter regler. Det tas inte hänsyn till personer eller status (Höpfl, 2006). Medarbetarna på olika 

positioner har heller ingen tydlig uppfattning om vad de anställda på andra positioner utför för 

arbete utan var och en sköter sitt, då rollerna redan är tydliga och varje medarbetare har en 

förväntan på sig från den omgivning de arbetar i (Kärreman & Alvesson, 2004).  

Tabellen nedan presenterar de mest utmärkande dragen för post-byråkratier och byråkratier, 

vilka kommer att beskrivas mer ingående i tidigare forskning. 

 

Tabell 1: Utmärkande drag. Egenproducerad utifrån Kärreman & Alvesson (2004), Hecksher (1994), Hodgson (2004), 

Thulin-Skantze (2006), McKenna m.fl. (2010) och Höpfl (2006) 

För att förstå vad post-byråkratier är går det att beskriva dem som byråkratins motsats med en 

hög grad av decentralisering, flexibilitet och personligt inflytande från personalen (Hodgson, 

2004). Under lång tid var de flesta organisationer stereotypa, liksom byråkratier, men under 

de senaste 30 åren har denna stereotyp kompletterats och i viss mån ersatts. Byråkratin har 
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tagit ett steg tillbaka från sin starka disciplin och kontroll och det ges idag utrymme till ett 

mer fritt tankesätt (Kärreman & Alvesson, 2004). 

Det har riktats kritik mot byråkratier av forskare och då post-byråkratier i stort sett är 

byråkratins motsats kan antas att de problem som uppstår i byråkratier inte existerar i samma 

utsträckning i post-byråkratiska organiseringsformer. Byråkratin har dels fått kritik för sitt 

hårda sätt att styra människor men även för den ineffektivitet som den ger på en arbetsplats. 

En vidareutveckling av det kritiska resonemanget är att byråkratier resulterar i dålig 

kundservice och resistens mot innovation och förändring. Byråkratier har ansetts vara 

effektiva i situationer där en stor del av arbetet är helt standardiserat, vilket dock är ovanligt i 

dagens samhälle. För att uppnå effektivitet krävs en förmåga att vara flexibel och kunna 

anpassa sig efter rådande förhållanden för att företaget ska kunna överleva (McKenna m.fl., 

2010).  

Ett annat exempel på kritik som riktats mot byråkratin är att den missgynnar vänskap på 

arbetsplatsen kollegor emellan. Mao, Chen Chihlee och Hsieh Da Yeh (2009) menar på att 

byråkratins attityd förringar arbetsplatsvänskap, att byråkratins egenskaper leder till negativa 

känslor för de anställda. Ett förhållandevis vänligt arbetsklimat har positiva funktioner som 

stöd och informationsutbyte, och förstärker jobbvariabler som arbetstillfredsställelse, 

arbetsprestation och jobbengagemang. När en arbetsplats saknar vänskap mellan kollegor kan 

det ge negativa effekter på det utförda arbetet. Det är viktigt att ha medarbetare som ger stöd 

och kommer med förbättringsförslag vid behov. Studier visar att byråkratier, med sin 

formalisering och centralisering, minskar de anställdas individuella initiativtagande och att 

medarbetares benägenhet att hjälpa andra minskar (Mao m.fl., 2009). 

2.1 Post-byråkrati  
Hecksher (1994) gjorde ett försök på tidigt 1990-tal att definiera post-byråkratin. Byråkrati är 

enligt honom att styras av myndigheter, regler eller traditioner och det finns litet utrymme för 

tankar och känslor. Inom post-byråkratin bestäms däremot graden av inflytande hos de 

anställda utifrån deras engagemang och förmåga att övertyga, och hierarkier bildas därmed 

utifrån personers förmåga, övertygelse och prestation. Titel, position, antal år i organisationen 

och förmågan att befalla människor är inte längre lika väsentligt, utan det viktiga är hur väl de 

anställda presterar samt hur stort inflytande de har (Hecksher, 1994). 

Post-byråkratiska organisationer kan ses som decentraliserade, där var och en av 

medarbetarna har möjlighet till stort inflytande och ansvar (Hodgson, 2004). Kärreman och 

Alvesson (2004) menar att typiskt för post-byråkratiska organisationer är att de är 

kunskapsintensiva och högpresterande. Post-byråkratin är en kombination av gamla 

organiseringsformer i en dynamik som uppfattas som ny där tidigare mekanismer kombineras 

med nya principer (McKenna m.fl., 2010).  

Universitet och andra organisationer som tidigare klassades som byråkratier, tvingas bli 

alltmer post-byråkratiska för att anpassa sig till förändrade marknadsvillkor. I en post-

byråkratisk värld ersätts regler med ömsesidig förståelse och dialog baserad på personligt 

inflytande, ansvaret tilldelas på meriter snarare än hierarki, människor behandlas som 
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individer snarare än på ett opersonligt plan och gränserna för organisationen öppnas 

(Hecksher, 1994). McKenna m.fl. (2010) menar att det är svårt att upprätthålla argumentet att 

styrning inte längre är väsentligt i dagens organisationer. Medan det finns en generell 

acceptans att post-byråkratin bygger på förtroende och egenmakt, kan en oro hos chefer 

skapas gällande minskningen av deras kontroll över de anställda. Rädslan för att anställda 

kommer att arbeta mot mål som inte finns i de långsiktiga intressena i organisationen, eller att 

de kommer att prioritera fel, finns där (McKenna m.fl., 2010). 

2.2 Decentralisering 
Decentralisering är ett av post-byråkratins mest utmärkande särdrag, och för på arbetsplatsen 

med sig kortare beslutsvägar där det läggs ett ansvar på alla medarbetare istället för att lämna 

alla beslut till chefen (Pugh m.fl., 1968). Mintzberg (1993) pratar om att innebörden av 

begreppen centralisering och decentralisering har växlat så mycket genom tiderna, att det 

knappt finns någon tydlig och meningsfull innebörd i dem längre. Han menar att det finns ett 

antal designparametrar som är avgörande för hur organisationer är strukturerade och 

designade, och bland dessa är decentralisering den mest komplexa.  

Ansvaret att ta beslut, i decentraliserade organisationer, ligger på både medarbetare och 

chefer, där var och en har förtroende till att fatta beslut inom sitt eget ansvarsområde. Makten 

är inte enbart fördelad mellan högsta chefer och ledningsgrupper (Pugh m.fl., 1968). Den 

enklaste förklaringen Mintzberg (1993) har till varför organisationer bör decentraliseras, är att 

det krävs mer än en hjärna för att förstå och förklara vilka beslut som tas. Men att säga att en 

organisation är helt decentraliserad eller centraliserad, fungerar sällan. Ofta är det en 

blandning av dessa där den ena är mer framträdande än den andra (Mintzberg, 1993).  

Pugh m.fl. (1968) menar dock att framför allt i stora företag är det en fördel att ha en 

decentraliserad organisationsstruktur eftersom det leder till tidsbesparingar vilket i sin tur 

leder till effektivisering. Det beror på att alla led inte behöver upprättas om varje beslut som 

tas i det dagliga arbetet. För att kunna upprätthålla en decentralisering i organisationen krävs 

dock att ägare och chefer släpper på kontrollen och ger förtroende till de anställda (Pugh m.fl., 

1968). 

2.3 Flexibilitet 
Flexibilitet är ännu ett vanligt förekommande särdrag inom post-byråkratier. Det finns ett ökat 

intresse för arbetsplatsflexibilitet, men trots detta är kunskapen begränsad gällande hur 

flexibilitet tas i uttryck inom olika organiseringsformer. Arbetsplatsflexibilitet kan definieras 

som medarbetarens förmåga att göra val som påverkar när, var och hur länge de engagerar sig 

i arbetsrelaterade uppgifter. Intresset har ökat på grund av att flexibilitet anses vara associerad 

med medarbetares engagemang, balansen mellan arbete och familj och tillgivenhet mot 

organisationen (McNamara m.fl., 2012). 

Flexibilitet är välkommet när det kommer till balansen mellan arbetsliv och privatliv, då det 

används som ett sätt att minska den press de anställda känner gällande ökade skyldigheter i 

både privatlivet och arbetslivet. Vid användandet av ordet flexibilitet menas exempelvis 

flexibla arbetstider (de Sivatte och Guadamillas, 2011). Olika personer är olika lämpade till 
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att arbeta flexibelt och vissa kan vara mer intresserade av att arbeta för organisationer som 

erbjuder flexibla arbetstider, eftersom de ofta upplever sådana organisationer som attraktiva 

arbetsgivare (McNamara m.fl., 2012). En risk med flexibilitet är att anställda kan utnyttja den 

och därmed ge en negativ inverkan på karriären (de Sivatte & Guadamillas, 2012). 

I tider av förändring behöver organisationer bli konkurrenskraftiga och effektiva, och väljer 

då att anta en flexibel arbetsform för att få fram det bästa ur sina anställda. Konsekvensen kan 

bli att anställda upplever en större oro och inte längre känner den trygghet som kunde 

förekomma tidigare gällande deras anställningar. Tillbaka i tiden kunde medarbetare känna en 

säkerhet över en livslång anställning som belöning för sin lojalitet och sitt engagemang. Då 

flexibilitet blev ett alltmer vanligt ledord kom en ökad osäkerhet (Kornelakis, 2014). 

2.4 Kritik mot post-byråkrati 
Forskare har kritiserat olika faktorer som ingår i post-byråkratiska organiseringsformer som 

till exempel höga krav på medarbetare vad gäller prestation och ansvar, ett högt involverande 

i beslutsfattande på arbetsplatsen och otydliga mallar inför de uppgifter som ska utföras 

(Kashefi, 2009).  

McKenna m.fl. (2010) uttrycker att post-byråkrati kan innebära en stressande upplevelse för 

de anställda eftersom det försvagar anställningstryggheten, intensifierar tidspressen och 

placerar ett större ansvar på de anställda att hantera sina arbetsliv och karriärer. Centralt i en 

debatt som förts gällande förskjutningen från byråkratier till post-byråkratier, är kontroll. 

Post-byråkratiska organisationer karaktäriseras som en övergång från den gamla tiden av hög 

kontroll över medarbetare från chefer, till egenmakt och höga förtroenderelationer mellan 

dessa parter. Underförstått i dessa föreställningar är att ledningens kontroll i post-byråkratier 

inte längre är lika nödvändig som i byråkratier, eftersom de anställda har stort inflytande, 

ansvar och styr över sitt eget arbete (McKenna m.fl., 2010). 

2.4.1 Stressfaktorer inom post-byråkratiska organisationer 

Kashefi (2009) menar att organisatoriska experter är överens om att högpresterande 

arbetsorganisationer har ökat kraftigt de senaste tre decennierna, som en del av post-

byråkratin, och organisatorisk omstrukturering växer. Ett område som har uppmärksammats 

är kopplingen mellan högpresterande företag och hur de anställda mår psykiskt, särskilt 

gällande frågor om trivsel och stress på arbetet (Kashefi, 2009). I takt med att förhållandena 

ändras på organisationer menar de Guerre, Emery, Aughton och Trull (2008) att arbetsplatser 

är inblandande i en nuvarande global epidemi av psykisk sjukdom som eventuellt kan bero på 

höga krav på arbetsplatsen och stort ansvar för medarbetarna, vilket Thulin-Skantze (2006) 

menar kan vara svårt att hantera. Anställda står idag inför påfrestningar att göra mer med 

mindre resurser, har en låg lojalitet till arbetsgivare och känner även en anställningsotrygghet, 

vilket kan leda till stress. Höga nivåer av stress är associerat med utmattningsdepression. 

Under 2001 hade psykiska problem identifierats som en av de främsta orsakerna till 

arbetsfrånvaro vilket gav höga kostnader för företag, och de senaste åren har psykisk ohälsa 

på arbetsplatser ökat (de Guerre m.fl., 2008). Från 2012 till 2014 ökade utbrändheten i 

Sverige med fem procentenheter (Försäkringskassan, 2015).  
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Olika resurser som socialt stöd, möjlighet att delta i beslutsfattande eller möjlighet till att lära 

sig fler färdigheter kan leda till olika utfall. Dessa resurser ska kunna motivera de anställda att 

utveckla en positiv arbetsattityd, öka engagemanget och förbättra arbetsprestationen. Negativa 

konsekvenser kan vara arbetsbelastning och rollkonflikter som producerar en högre stress på 

arbetet medan positiva konsekvenser väntas ge högre tillfredsställelse till jobbet, som därmed 

kan förknippas med arbets- och organisationsengagemang samt arbetsprestation (Kashefi, 

2009). 

Negativ kritik som riktas mot högpresterande företag är, att genom att inkludera medarbetarna 

i beslutsfattandet luras de till att känna delaktighet och en arbetstillfredsställelse när det i 

själva verket läggs ett större ansvar på dem att uppfylla sina nya uppgifter som gör att 

arbetsbelastningen ökar, vilket leder till en ökad stressnivå på arbetet. Genom att blanda in 

resurser som ska bidra till en arbetstrivsel, kan det ha motsatt effekt då den motverkar det 

ursprungliga syftet och istället ökar arbetsstressen (Kashefi, 2009). Liksom Kashefi (2009), 

tror Backström (2003) att medarbetarinflytande kan leda till stress hos individen.  

Tillgång till resurser, kommunikation med kollegor och socialt stöd på arbetsplatsen är några 

av de faktorer som är mest avgörande för att hantera stressnivå och utbrändhet (Koruklu, 

Feyzioglu, Özenoglu-Kiremit & Aladag, 2012). Hon (2013) menar att höga krav ökar 

stressnivån hos de anställda, men det finns andra faktorer som kan neutralisera eller ta bort 

denna känsla. Exempel på dessa faktorer är en god kommunikation med kollegor och ett bra 

arbetsklimat (Hon, 2013).  

2.4.2 Otydliga mallar 

Thulin-Skantze (2006) menar att det inom post-byråkratiska organisationer ofta finns en 

otydlig bild av vad medarbetarna förväntas göra. Det finns heller inte alltid tydliga mallar för 

vilken tid ett visst uppdrag ska vara färdigt eller hur det ska skötas utan flexibiliteten är stor. I 

denna typ av organisationsstruktur uppstår ibland en osäkerhet kring om medarbetarna gör rätt 

saker, det vill säga vad de tror chefen förväntar sig av dem, vilket kan verka stressande för 

individen. När det inte finns någon tydlig mall och uppdraget eller uppgiften som utförs inte 

är direkt mätbar, kan en gränslöshet för hur mycket arbete som bör utföras för varje specifik 

uppgift uppstå. Det kan innebära att medarbetarna aldrig känner en ordentlig tillfredsställelse 

över det utförda arbetet, utan lätt får en känsla av att det går att göra mer. Det kan även vara 

stressande ur den aspekten att medarbetare inte vill uppmana varandra vad de ska göra, 

speciellt inom en kunskapsintensiv organisation, utan medarbetarna vill samtidigt glänsa och 

visa upp sin mest ambitiösa sida utan att någon säger åt dem vad de borde och inte borde göra. 

Dock menar Thulin-Skantze (2006) att detta kan vara ett typiskt svenskt fenomen och att de 

kulturella aspekterna spelar roll i denna typ av fråga. Hon menar även att det inte ser likadant 

ut i alla organisationer.  
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3.0 Metod 
 

I metodkapitlet redogörs tillvägagångssättet för hur medarbetares upplevelse och inställning 

till arbetssituationen inom post-byråkratiska organisationer studerats. Här beskrivs även 

medarbetar- och företagsinformation för de olika respondenterna som deltagit i studien. 

3.1 Val av metod och forskningsansats 
För att få en förståelse för medarbetares arbetssituation inom post-byråkratiska organisationer 

användes en kvalitativ undersökningsmetod. En kvalitativ metod valdes för att ämnet är 

tolkningsbart och grundar sig på ord. Metoden valdes även för att kunna få en förståelse för 

helhetsbilden och hur respondenterna upplever alla delar av att arbeta i en post-byråkratisk 

organisation (Holme & Solvang, 1997). Då det fanns en önskan om att få djupgående svar av 

respondenter för att få en förståelse för deras arbetssituation, valdes semistrukturerade 

intervjuer (Bryman & Bell, 2013). 

I uppstartsfasen fanns hypoteser om att post-byråkratiska organisationer ökar stressnivån hos 

de anställda, men efter att ha gjort en litteraturstudie valdes istället att göra undersökningen 

med ett neutralt synsätt på medarbetares upplevda situation. Detta sågs som det bästa 

alternativet för att inte styra respondenterna i sina svar där det enbart fokuseras på negativa 

aspekter av deras arbetssituation, då detta kunde ha blivit missvisande. Därmed är inte 

ansatsen deduktiv, då inga hypoteser utformades och intervjuer var att föredra istället för 

enkäter för att få en djupare förståelse. Trots att det är en kvalitativ metod som ska ge en 

utvecklad förståelse för ämnet är det inte heller en renodlad induktiv ansats, då det undersökta 

fenomenet redan finns (Bryman & Bell, 2013). Därmed drogs slutsatsen att det är en abduktiv 

ansats, vilket innebär att det är en blandning mellan en deduktiv och induktiv ansats. 

Intervjuguiden i sin helhet går att finna i bilaga 1. 

3.2 Tillvägagångssätt 
Uppsatsen grundas på tidigare forskning av olika faktorer som ingår i post-byråkratiska 

organiseringsformer. Dessa sekundärkällor utgör avsnittet 2.0 Tidigare forskning, som sedan 

har använts som utgångspunkt för den intervjuguide som användes under undersökningen.  

3.2.1 Semistrukturerade intervjuer 

Fem semistrukturerade intervjuer utfördes med en respondent per intervjutillfälle. Vid urvalet 

av organisationer och eventuella respondenter, säkerställdes först att kriterier för post-

byråkrati uppfylldes inom organisationen för att hålla avgränsningen till enbart denna typ av 

organsation. De kriterier som skulle uppfyllas var framför allt att det skulle vara 

decentraliserat med möjlighet till flexibilitet på arbetsplatsen, där medarbetarna hade eget 

ansvar över sina arbetsuppgifter. För att säkerställa att organisationerna uppfyllde kriterierna 

gjordes först en internetsökning på hemsidor, och i sökningen föll några alternativ bort. De 

organisationer som kvarstod som alternativ, kontaktades via e-post eller telefon där en 

ytterligare säkerställning gjordes att kriterierna var uppfyllda. Därefter tillfrågades personer 

med samma typ av position inom företaget att bli intervjuade, medarbetare utan chefspost 

med eftergymnasial utbildning, för att avgränsa studien.  
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De semistrukturerade intervjuerna utgick från en intervjuguide med olika kategorier av frågor. 

De olika kategorierna var inom områdena allmänt, ansvar, flexibilitet och övrigt. Kategorin 

övrigt innehöll frågor rörande ämnena anställningstrygghet, socialt stöd och stress. Varje 

kategori innehöll tre till fem frågor, för att respondenterna skulle kunna fokusera på ett ämne i 

taget samt för att underlätta för intervjuaren att ställa följdfrågor. De olika kategorierna valdes 

utifrån tidigare forskning, framför allt utifrån den kritik som riktats mot post-byråkratier, då 

dessa ämnen var de som ansågs mest kritiserade utifrån ett medarbetarperspektiv och därmed 

ansågs mest relevanta att undersöka. Resultatet från kategorin allmänt går att finna under 

rubrik 3.2.4, där respondents- och företagsinformation presenteras. Resterande resultat går att 

finna under rubrikerna 4.0 Ansvar, 5.0 Flexibilitet och 6.0 Anställningstrygghet, socialt stöd 

och stress. Vissa frågor ändrades under intervjuns gång, vilket även var avsikten vid valet av 

just semistrukturerade intervjuer (Holme & Solvang, 1997). Anledningen till att 

semistrukturerade intervjuer valdes, var för att hålla ett fokus på de strukturella aspekterna av 

medarbetarnas arbetssituation i en post-byråkratisk organisation, så att svaren höll sig inom 

relevanta ramar (Bryman & Bell, 2013). 

3.2.2 Motivering till intervjufrågor 

Allmänt 

1. Arbetsuppgifter?  

2. Hur länge har du varit anställd inom företaget?  

3. Vad är dina ansvarsområden?  

4. Har du alltid haft samma tjänst/position i företaget?  

Dessa frågor grundades för att få en inblick i bakgrunden till respondentens arbetssituation, 

för att påbörja intervjun med enkla besvarade frågor.  

Ansvar 

5. Hur stort ansvar har du över det jobb du utför? Är det andra som kontrollerar det du gör? 

Frågan handlar om medarbetarens upplevelse av hur stort ansvar han/hon har, som grund till 

kommande frågor och följdfrågor. 

6. Hur mycket känner du att du får vara med och påverka inom organisationen (att det du gör 

faktiskt påverkar organisationen)? Hur är hierarkin? Inställning till det? Exempel? 

Dessa handlar om beslutsfattande, hur medarbetarna upplever att det de säger och gör faktiskt 

påverkar organisationen. Kashefi (2009) menar till exempel att möjlighet att delta i 

beslutsfattande eller möjlighet till att lära sig fler färdigheter, kan leda till olika utfall. Det 

fanns även utrymme för följdfrågor gällande ämnet.  

7. Hur känner du för de krav som ställs på dig?  

Hon (2013) menar att höga krav ökar stressnivån hos de anställda, men dock finns det andra 

faktorer som kan neutralisera eller ta bort denna känsla. Därför var tanken att med ett neutralt 

synsätt ta reda på hur medarbetarna upplever krav.  
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8. Hur stort inflytande känner du att du har på arbetsplatsen? Vad anser du om en hög grad av 

inflytande, hur påverkar det dig? Exempel?  

Backström (2003) uttrycker att han är förvånad över att eget inflytande har ansetts minska 

risken för stressrelaterad ohälsa, och han uttrycker även ha sett indikationer på ett samband 

mellan motsatsen. Denna fråga ska visa om medarbetarna verkar ha en positiv eller negativ 

(eventuellt neutral) syn på eget inflytande, för att bevisa eller motbevisa Backströms tankar 

och det han tycker sig ha sett indikationer på. 

9. När du ska ta beslut, kan du göra det själv i stor utsträckning eller behöver besluten 

godkännas av fler? I så fall hur många? Och vad har du för inställning till det?  

Negativ kritik som riktas mot högpresterande företag är, att genom att inkludera medarbetarna 

i beslutsfattandet luras de till att kännas sig delaktiga och en arbetstillfredsställelse, men i 

själva verket läggs ett större ansvar på dem att uppfylla sina nya uppgifter som gör att 

arbetsbelastningen ökar, vilket leder till en höjning av stressen på arbetet (Kashefi, 2009). 

Denna fråga ämnar till att respondenten, utifrån sina egna ord och utan att veta vad Kashefi 

(2009) kommit fram till, bekräfta eller dementera detta påstående.  

Flexibilitet 

10. Hur flexibelt anser du att ditt jobb är?  

Frågan fungerar som en ingång till kommande två frågor, med utrymme för följdfrågor.  

11. Vad anser du är fördelarna med ett flexibelt jobb? Nackdelar? 

Thulin-Skantze (2006) menar att ett flexibelt jobb kan bidra till en svag gräns mellan arbete 

och fritid vilket kan verka stressande för individen, medan de Sivatte och Guadamillas (2011) 

menar att detta kan fungera som ett stöd för båda delarna. Tanken med frågan var att se just 

respondenternas upplevelse av ett flexibelt jobb, både för- och nackdelar.  

12. Är du tillgänglig för arbete även när du inte befinner dig på arbetsplatsen? Inställning?  

Det antas att de anställda kan känna ett tvång att vara tillgänglig vilket gör att gränsen mellan 

arbetstid och fritid suddas ut (Thulin-Skantze, 2006). Frågan utformades för att ta reda på hur 

just denna respondent upplever situationen.  

13. Vad känner du när det inte finns någon tydlig mall över det arbete du ska utföra och när 

det är färdigt (om det är så), att du får styra det själv? Exempel? 

Medarbetarna kan bli osäkra när det inte finns någon mall på när arbetet är färdigt, menar 

Thulin-Skantze (2006). Därför ska frågan ge en inblick i hur medarbetarna upplever att inte ha 

en tydlig mall på det utförda arbetet. Thulin-Skantze (2006) menar även att när det inte finns 

någon tydlig mall och uppdraget eller uppgiften som utförs inte är direkt mätbar, kan en 

gränslöshet för hur mycket och hårt arbete som bör utföras för varje specifik uppgift uppstå. 

Övrigt 

14. Känner du dig trygg över din anställning?  
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McKenna m.fl. (2010) uttrycker att en post-byråkratisk organisation kan bidra till en 

försvagad anställningstrygghet för de anställda, just för att när det inte längre är standardiserat 

utan mer kunskapsintensivt så söker organisationen efter de bästa anställda. Därmed var 

tanken med frågan att se om respondenterna funderat över situationen på det sättet.  

15. Känner du att någon annan skulle kunna ta över din anställning och ändå göra samma jobb 

eller bidra med detsamma till organisationen som du? 

Denna fråga bidrar till att ta reda på om medarbetarna känner sig betydelsefulla och anknyter 

till tidigare fråga.  

16. Vad har du för relation till dina chefer och kollegor? Hur önskar du att det skulle vara 

(som det är eller på annat sätt, i så fall hur)? 

Socialt stöd sägs ha en betydande roll för medarbetares upplevda arbetssituation och denna 

fråga kommer knytas ihop med frågan om krav, då Kashefi (2009) menar att stressen av att ha 

höga krav på sig skulle kunna neutraliseras av ett bra stöd från chefer och kollegor.  

17. Har du känt dig stressad på sistone, och vad berodde det i så fall på? Arbete, fritid, någon 

viss händelse eller aspekt?  

Denna fråga utformades för att kunna koppla ihop eventuella tidigare svar, beroende på 

respondentens upplevelse, för att se vad olika omständigheter kan mynna ut i.  

18. Vad känner du är det bästa med din arbetssituation? 

19. Önskar du att det såg annorlunda ut ur någon aspekt/skulle något kunna förbättras? 

Dessa två frågor ställdes som avslutande frågor, så att respondenten hade möjlighet att 

uttrycka sig om något saknades eller missats att säga.  

3.2.3 Datainsamling 

Vetenskapliga artiklar, elektroniska dokument från bland annat Stressforskning (2006) samt 

tryckta källor som Bryman och Bell (2013) har använts för utformningen av litteraturstudien 

och metodavsnittet. De företag som kontaktades var en IT-avdelning på ett byggvaruhus, en 

revisionsbyrå samt en del av en kommunal verksamhet då dessa uppfyllde kriterierna för en 

post-byråkratisk organisation. Intervjun med Ulrika ägde rum 26 april 2015, intervjun med 

Sandra ägde rum 28 april 2015 och intervjuerna med Andreas, Robert och Mats ägde rum 4 

maj 2015.  

3.2.4 Respondenter  

I tabellen nedan redogörs för de olika respondenternas namn, arbetstitel, vilken typ av 

organisation de är anställda inom, hur länge de har varit anställda inom organisationen samt 

deras främsta ansvarsområde.  
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Tabell 2: Respondenter, egenproducerad utifrån intervjuer 

Ulrika arbetar som planarkitekt inom en kommunal verksamhet, efter att ha studerat till 

statsplanerare. Idag har hon arbetat inom organisationen i ett år och sju månader inom samma 

tjänst. Hon började som vikarie och blev sedan fast anställd. Hennes ansvarsområden är att 

upprätta detaljplaner samt att arbeta som projektledare.  

Politikerna sätter de stora ramarna för beslut som får tas inom verksamheten. Trots detta så 

uppfyller ändå delen av organisationen som Ulrika jobbar på kriterierna för post-byråkrati då 

det är decentraliserat, flexibelt och finns stort beslutsutrymme för tjänstemännen. Ulrika är en 

expert inom sitt område där hon tar fram underlag för detaljplaner som är juridiska dokument, 

och hon upprättar dessa från start till slut. Alla som vill bygga, på både kvartersmark och 

privat mark, har denna detaljplan att förhålla sig till och den fungerar som underlag vid 

ansökan av bygglov.  

Sandra är utbildad redovisningsekonom och arbetar på en revisionsbyrå sedan fyra år tillbaka. 

När hon var ny inom företaget arbetade hon som revisorsassistent, men efter att ha uppnått 

vissa kriterier och gjort bra ifrån sig har hon uppgraderats till att få titeln ”senior associate”, 

vilket hon arbetar som idag. Inom just denna organisation finns det olika steg som de 

anställda kan nå, och för varje steg tilldelas de anställda nya ansvarsområden och 

arbetsuppgifter. Dock finns det olika vägar att nå dit, via både prestation och interna prov som 

är utformade för verksamheten. Sandra menar att det inte är något tvång att avancera och det 

finns inte heller någon viss tidsram för de som vill. Medan vissa byter position vart fjärde år 

kan andra göra det vart tionde år, medan andra i princip aldrig avancerar utan nöjer sig med 

sin ursprungliga position. Sandras huvudsakliga arbetsuppgift är att revidera, men hennes 

ansvarsområden kan skilja sig beroende på organisationens behov. Dock har hon alltid 

kunduppdrag där hon ansvarar för allt från en liten del av uppdraget till att ha hela ansvaret att 

sammanställa en slutgiltig revisionsberättelse.  

Andreas arbetar som IT-konsulent inom en IT-avdelning. Avdelningen är beläget på 

huvudkontoret till ett byggvaruhus. Han har arbetat 17 år inom företaget, men var tidigare 

anställd som controller på ett av varuhusen och fick jobbet som IT-konsulent några år senare, 

när IT-avdelningen startades upp. Andreas huvudsakliga arbetsuppgift är kortfattat att agera 
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som länken mellan IT-avdelningen och de olika varuhusen. I huvudsak är hans 

ansvarsområden varuhussystem och beställningssystem samt support och utveckling mot 

systemen.  

Robert arbetar som IT-tekniker inom ett byggvaruhus på deras IT-avdelning. Han har varit 

anställd inom företaget sedan 2006, men arbetade då som säljare i ett av varuhusen. Sedan 

december 2012 har han arbetat på samma position som han har idag, och arbetar idag som en 

av två IT-tekniker för alla varuhus i Sverige. Hans kontor ligger på varuhusets huvudkontor i 

Stockholm. Arbetsuppgifterna är den tekniska delen av organisationen. Han menar själv att 

hans anställning går ut på att se till att nätverket fungerar gällande telefoner, switchar, 

hårdvara, varuhusens kassasystem samt att hålla en god nivå på all utrustning som finns i 

varuhusen. Ansvarsområdena skiljer sig åt beroende på behov, men hela IT-avdelningens 

uppgift är att se till att försäljningen för hela företaget går bra och det är där huvudfokus 

ligger.  

Mats arbetar tillsammans med Robert, som den andra av två IT-tekniker inom samma företag. 

2012 började han sommarjobba som säljare i ett av varuhusen, men genom en utbildning inom 

IT lyckades han ett halvår senare få den tjänsten han befinner sig på idag. Mats och Robert 

arbetar i ett team och har samma arbetsuppgifter och ansvarsområden, även om det kan skilja 

sig åt olika dagar beroende på vad som behövs just vid tillfället. De har gemensamt att de 

ansvarar för allt det tekniska gällande kassasystem, datorer, skrivare, telefoni och internet.  

En sjätte intervju utfördes med en anställd inom en annan kommunal verksamhet än den 

Ulrika är anställd inom. Efter utförandet av intervjun exkluderades denna då organisationen 

inte ansågs uppfylla alla kriterier för post-byråkrati. Valet gjordes att inte ersätta denna med 

en ny, då de övriga intervjuerna ansågs vara tillräckligt underlag för analysen. De övriga fem 

intervjuerna kunde efter granskningen kvarstå som material till uppsatsen. Detta sätt kan vara 

tidsödande och visa sig vara förspilld tid, men kan nu istället skänka större trovärdighet åt 

uppsatsen då grundläggande kriterier för en post-byråkrati är uppfyllda för de kvarstående 

organisationerna.  

Den del av kommunal sektor som Ulrika befinner sig i, revisionsbyrån som Sandra arbetar 

inom samt IT-avdelningen där Andreas, Robert och Mats är anställda passar alla in på 

begreppet post-byråkrati. Inom den kommunala sektorn är tjänstemännens ansvar stort på 

deras eget expertområde och förutom att det finns vissa politiska ramar att hålla sig inom, styr 

Ulrika sitt eget arbete till stor del. Hon har flexibla arbetstider och får styra sin arbetsdag efter 

behag. På revisionsbyrån har Sandra sina egna ansvarsområden, där hon blir tilldelad 

kunduppdrag som hon sedan får sköta mer eller mindre själv. Hon lägger upp sin arbetsdag 

efter eget huvud och kan i stor mån anpassa sina arbetstider efter hur mycket hon själv anser 

behöver göras. Andreas, Robert och Mats arbete är flexibelt både vad gäller deras 

arbetsuppgifter och arbetstider. 

3.3 Trovärdighet 
Fem intervjuer utfördes med olika respondenter inom vad som ansågs vara post-byråkratiska 

organisationer. Tanken med urvalsgruppen är inte att den är generell för alla medarbetare i 
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post-byråkratiska organisationer, men det kan tänkas att då fokus ligger på flexibilitet och 

decentralisering kan likartade tankar och åsikter påträffas hos medarbetare i en annan post-

byråkratisk organisation. Det är även svårt att påvisa transparens gällande uppgiften att välja 

representativa respondenter. Men genom att organisationerna valdes utifrån kriterier för en 

post-byråkrati kan ändå ett mått på transparens uppvisas (Bryman & Bell, 2013). 

3.3.1 Tillförlitlighet 

För att skapa ett tillförlitligt resultat utfördes direkt efter intervjuerna ett kort sammanfattande 

samtal mellan intervjuare och respondent för att bekräfta att svaren hade uppfattats på rätt sätt. 

För att ytterligare säkerställa att svaren hade uppfattats rätt, ställdes följdfrågor under 

intervjuns gång i de fall svaret uppfattades som otydligt. På detta sätt kunde intervjuaren se 

till att denne förstått svaret till fullo. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas efter 

intervjutillfället. Detta för att minnas varje ord som sagts under intervjun inför 

sammanställningen av empiriavsnittet (Bryman & Bell, 2013).  

Anteckningar fördes även under intervjuns gång för att minnas vad som ansågs vara mest 

relevant och detta fungerade även som komplement till transkriberingen i de fall något ansågs 

oklart.  

Vid intervjutillfället kan det vara svårt att diskutera alla teman med respondenten, då det kan 

vara av olika känslig natur. Vissa teman, som till exempel allmänt där frågor gällande bland 

annat antal år i organisationen ställdes, kan upplevas som lättare besvarat än frågor inom 

temat stress, vilket kräver en egen reflektion. Detta togs i beaktande under intervjutillfällena 

och det bör finnas i åtanke att respondenterna möjligtvis inte var fullt öppna gällande varje 

aspekt (Holme & Solvang, 1997). 

3.3.2 Konfirmering & pålitlighet 

Transkriberingarna samt den sammanställda empirin lästes av utomstående studenter som 

sedan fick ge sina åsikter på tolkningen av intervjuerna jämfört med den ordagranna 

transkriberingen, för att få en granskning av materialet. Detta för att säkerställa att empiri och 

analys inte tolkats felaktigt eller påverkats av fördomar eller värderingar, för att på ett 

överensstämmande sätt med verkligheten kunna återberätta vad respondenterna uttryckt 

(Bryman & Bell, 2013). 

3.3.3 Rättvis bild 

Då intervjuerna utfördes enbart med heltidsanställda medarbetare som inte har chefspost med 

eftergymnasial utbildning, ger resultatet enbart en helt rättvis bild av en medarbetares 

situation inom just dessa kriterier. Chefer eller andra intressenter samt medarbetare på 

arbetsplatser utan krav på eftergymnasial utbildning skulle kunna ge ett annorlunda resultat 

till en liknande studie. Därför kan resultaten endast med säkerhet spegla de utvalda 

medarbetarnas åsikter och upplevelser utifrån den arbetsplats de arbetar på.  

Vid denna typ av semi-strukturerade intervjuer kan tonen bli personlig då respondenternas 

upplevelse och åsikter efterfrågas. Det kan leda till att intervjuaren möjligtvis inte till fullo 

kan hålla en neutral syn, men då denna uppsats grundar sig på att uppfatta medarbetares 

arbetssituation är detta inte ett problem i gällande fall (Bryman & Bell, 2013).  
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3.3.4 Replikerbarhet 

Vid denna typ av undersökning är replikerbarheten låg, och det är svårt att generellt och 

definitivt konstatera hur det ser ut på varje post-byråkratisk organisation då följdfrågor, 

personlighet och värderingar hos respondenterna samt andra faktorer och omständigheter 

bidrar till resultatet. Samtidigt är sannolikheten relativt liten att en annan undersökare 

intervjuar en person inom en post-byråkratisk organisation med exakt liknande upplevelser 

och tankar kring organisationen (Bryman & Bell, 2013). 

3.4 Etik 
Alla respondenter blev informerade om vilken typ av uppgift de deltog i, en kandidatuppsats 

inom företagsekonomi, samt att syftet med uppgiften var att undersöka medarbetares 

upplevelse och inställning till sin arbetssituation inom en post-byråkratisk organisation som 

präglas av decentralisering och flexibilitet. De informerades även om att deras organisation 

ansågs uppfylla kraven för vad en post-byråkratisk organisation innebär. Alla frågor hölls 

öppna och neutrala, utan att ge information om vad tidigare forskning sagt, för att inte vinkla 

deltagarnas svar. Intervjuguiden skickades till respondenterna via e-post i förväg. 

Informationen delades med deltagarna för att de skulle känna sig delaktiga utan att känna att 

de på något sätt blivit missledda. Varje respondent blev tillfrågad om ljudinspelning under 

intervjuns gång för att säkerställa ett samtycke, och de underrättades om att transkriberingar 

kommer ske för att underlätta att sammanställa ett resultat (Bryman & Bell, 2013). 

Respondenterna blev erbjudna anonymitet och fick välja vilket namn som skulle representera 

dem i uppsatsen. Detta erbjöds dels för respondentens egen del, om personen inte ville att 

obehöriga skulle komma åt informationen, men även för att kunna få ut så ärliga svar från 

intervjuerna som möjligt (Bryman & Bell, 2013). Även namnen på företagen är anonyma i 

denna uppsats då de inte ansågs vara av stor betydelse för uppsatsens syfte, så länge de höll 

sig inom kriterierna för en post-byråkratisk organisation.  

3.5 Analysmetod 
I uppsatsen användes en tematisk analysmetod, då den förhåller sig till olika förutbestämda 

teoristyrda kategorier (Bryman & Bell, 2012). Dessa kategorier går att finna i tidigare 

forskning, varifrån de grundades, samt i empiri, analys, diskussion och intervjuguide för att 

hålla ett tydligt fokus genom hela uppsatsen.  

Tidigare forskning mynnade ut i intervjufrågor som sedan genom intervjuer gav ett resultat, 

alltså empiri. Empirin beskriver vad de olika respondenterna sagt och där finns även inslag av 

citat. Respondenternas svar har jämförts med och relaterats till tidigare forskning som 

frågorna utgick från, och motivering till frågorna går att finna under 3.2.2 Motivering till 

intervjufrågor. Jämförelse och relaterande mellan empiri och tidigare forskning resulterade i 

en analys, och där framgår även nya infallsvinklar till medarbetares syn på arbete i post-

byråkratiska organisationer. Utifrån detta har en diskussion förts.  

Avsnitten 4.0 Ansvar, 5.0 Flexibilitet och 6.0 Anställningstrygghet, socialt stöd och stress 

består av empiri, analys och diskussion sammanslaget för att minska upprepningar och 
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underlätta för läsaren. Samma anledning, att underlätta för läsaren, finns till att varje avsnitt 

avslutas med en kort sammanfattning över vad som framkommit.  

Avslutningsvis framförs de slutsatser som kan dras utifrån undersökningen där egna tankar 

uttrycks, för att svara på frågeställningarna. Slutsatsen avslutas med ett avsnitt bestående av 

förslag på framtida studier, vad som kan tänkas vara intressant att undersöka i framtiden för 

att fördjupa sig samt få en bredare bild av det ämne som denna undersökning består av.  
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4.0 Ansvar 
 

Ansvar var en av huvudkategorierna i intervjuguiden, och denna kategori innefattar även 

frågor gällande krav och inflytande. Hodgson (2004) understryker att inom post-byråkratiska 

organiseringsformer har medarbetare stor möjlighet till inflytande och ansvar. Samtliga 

respondenter uttryckte sig positivt till den omfattningen av ansvar och inflytande som de har 

på sina arbetsplatser även om det finns inslag av stressande moment. De ser ansvar och 

inflytande som en viktig anledning till att de faktiskt har en hög trivsel på arbetet. Även om 

det finns både positiva och negativa sidor av att ha stort ansvar, kommer ingen fram till att de 

skulle vilja ha en mindre betydande roll för organisationen än i dagsläget. Robert menade på 

att det var det bästa med hans arbetssituation, att han får den mängd tillit och förtroende som 

hans chef ger honom. Dock menar kritiker mot post-byråkratin att mycket ansvar och 

inflytande kan innebära en stressande upplevelse för de anställda (McKenna m.fl., 2010), men 

det är inget som Robert visar medhåll till. Däremot uppger Sandra och Ulrika att de ibland får 

material levererat för sent, och när det händer kan det bli stressigt då de har tidsplaner att 

hålla. Trots förseningarna minskar inte deras ansvar av att slutföra en uppgift.  

Ulrika arbetar inom en kommunal verksamhet där politikerna sätter vissa ramar för vilka 

beslut som får tas, men trots detta så anser Ulrika att hon har ett stort ansvar över det arbete 

hon utför. Hon kommer inom en snar framtid få en enhetschef som kvalitetsgranskar hennes 

arbete, men fram tills idag har hon haft relativt fria tyglar. Inom revisionsbyrån där Sandra 

arbetar, får hon styra mycket själv över sina arbetsuppgifter och ansvaret ligger på henne till 

en stor del. Ännu är hon inte auktoriserad revisor och därför är det någon annan som skriver 

under på det jobb hon utfört. Kunden tar kontakt med Sandra vid eventuella funderingar och 

hon har ansvar hela vägen till påskrift. Hon har chansen till att fråga någon annan om hon 

känner en osäkerhet kring vissa frågor. I övrigt sköter hon sitt eget arbete vilket Kärreman och 

Alvesson (2004) menar är typiskt för arbete i post-byråkratier. Det ges utrymme för ett mer 

fritt tankesätt.  

Både Andreas, Robert och Mats som arbetar på IT-avdelningen menar att de har stor frihet att 

styra sina jobb själva, och de tar ansvar för det arbete de utför och har fria tyglar då chefen 

visar ett stort förtroende för dem. Liksom för Sandra, har de möjligheten att vända sig till 

chefen om oklarheter uppstår, men de uttrycker att det inte händer speciellt ofta.  

Andreas menar på att han har lärt sig att skilja på privatliv och arbetsliv för att ansvaret över 

jobbet inte ska gå ut över hans fritid. Han uttrycker det som att om inte en särskiljning görs 

går det inte att leva. Mats ser inte pressen och ansvaret som en tyngd. Trots att han ibland 

känner jobbstress menar han på att han inte ser den som negativ, utan istället som något som 

är välbehövligt för att han ska fortsätta hålla motivationen uppe. Robert upplever pressen som 

en motivationsfaktor till att prestera bättre, och om det skulle bli för övermäktigt för honom 

kan han ta hjälp av kollegorna. Som det ser ut i dagsläget för respondenterna, går det inte att 

koppla de påståenden som de Guerre m.fl. (2008) uttrycker. De menar att stressen av att ha 

ansvar och inflytande kan leda till depression, men respondenterna uppskattar att ha ansvar 

och inflytande.  
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4.1 Krav 
Inom post-byråkratiska organiseringsformer uttrycker Kashefi (2009) att det ställs höga krav 

på medarbetare gällande ansvar och prestation. Sandra tycker att de krav som ställs på henne 

från organisation och ledning är rimliga. Det hon däremot kan uppleva är att hon ställer höga 

krav på sig själv och gärna vill leverera ett bra resultat, och att det är ett större problem än de 

uttalade krav som finns från cheferna.  

Jag upplever lite att man ställer kraven på sig själv också, att man vill 

leverera med bra kvalitet hela tiden. 

Sandra, revisor 

Mats anser, liksom Sandra, att de krav han har på sig är rimliga, men skulle det uppstå en 

situation där kraven känns övermäktiga finns det alltid hjälp att få. Andreas är självsäker vad 

gäller kraven som ställs på honom, och menar att det enbart handlar om prioriteringar, sen 

handlar det också om hur kraven ställs från chefen. Han menar att det är en stor skillnad 

mellan krav och krav. Robert uttrycker att han får en del krav på sig, men att han arbetar bra 

under lite press och kan därmed behöva krav för att göra ett bra jobb.  

Kraven som ställs på mig, det är inte jobbigt, men jag tror det kan bli 

jobbigare att arbeta efter krav. Men så länge det är mål, då tycker jag att 

det är mer realistiskt istället för att ”du ska göra det där!”. Sen är det alltid 

bra att få lite press på sig, då presterar man också så att det händer grejer. 

Robert, IT-tekniker 

Robert tycker att det är jobbigt att arbeta efter krav, och väljer därför istället att tänka på 

kraven som mål, alltså något att sträva efter. Med mål anser han att det känns mer realistiskt 

att utföra uppgiften i fråga, istället för att få direktiv till vad han ska utföra utan att se 

meningen med det. Genom att tänka att han arbetar efter mål, blir han mer motiverad och 

känner att han kan prestera bättre. Andreas, som jobbat inom organisationen i 17 år, har lärt 

sig att prioritera och därmed känner han ingen negativ effekt av att ha krav på sig. Han menar 

att det ändå är han själv som styr över sina arbetsuppgifter till stor del, och därför utför han 

uppgifterna i den takt som han själv anser behövs och kan med det prioritera utifrån vad han 

själv anser är viktigast. Dock har Andreas varit stressad några gånger den senaste månaden, 

och även om han känner att han kan hantera det utan att det går för långt är det ändå på grund 

av arbetet som denna stress uppstått.  

Hon (2013) menar att höga krav på individen, som ofta ställs på medarbetare i högpresterande 

organisationer likt de som respondenterna är anställda inom, kan leda till en stressande 

arbetsmiljö då det sätter press på individen att uppfylla det som krävs. Kraven som ställs ska 

uppfyllas, men det finns ofta inget specifikt upplägg för hur det ska utföras. Därmed sätts stor 

press på medarbetaren att hantera situationen efter vad som antas förväntas av denne. Sandra 

visar att hon, i enighet med vad Hon (2013) uttrycker gällande krav, upplever en ökad stress 

av krav. Dock menar hon att dessa krav kommer från henne själv i större utsträckning än från 

arbetsgivaren. Mats däremot, uppskattar att få höga krav på sig, då han istället menar att det 

ger honom motivation till att göra ett bättre jobb och vet att det finns förväntningar att leva 

upp till.  
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Det är något tvetydigt om höga krav är positivt eller negativt för medarbetarna. Eftersom flera 

av respondenterna upplever en stress utifrån de kraven som ställs på dem, kan det tänkas vara 

negativt, men trots detta är det flera av dem som menar att genom att arbeta utifrån krav får de 

motivation till att göra ett bra jobb. Stress har alltså inte enbart en negativ association utifrån 

respondenternas beskrivning. Men Sandra, till exempel, upplever inte höga krav från sin 

arbetsgivare utan istället att kraven kommer från henne själv. Dock går det att ana att 

anledningen till att hon känner höga krav från sin egen sida, ändå i slutändan handlar om att 

göra chefen nöjd. Hon säger trots allt att hon ännu inte är en auktoriserad revisor och för att 

bli det, krävs hårt jobb. Som Thulin-Skantze (2006) och de Guerre m.fl. (2008) uttryckte det 

kan höga krav leda till att det är svårt för medarbetaren att känna sig riktigt nöjd och inse när 

arbetet är slutfört, och hellre gör för mycket än för lite vilket kan leda till en slags stress i sig. 

Detta skulle kunna vara fallet här. Sandra har krav på sig själv och vill leva upp till vad hon 

tror chefen förväntar sig utan att denne egentligen uttalat kraven, vilket leder till stress då hon 

möjligtvis hellre gör för mycket än för lite.  

Det kan tänkas att Robert ser krav som något negativt, och därför väljer han att se det som 

mål. Det går att tolka det som att han upplever det för stressande att se det som ett krav, och 

så länge han kan undvika att se det på det sättet kan han hantera att ha förväntningar på sig. 

Utifrån detta går det att instämma med vad Hon (2013) säger, att det är stressigt för individer 

att arbeta under krav. Ordet krav har en negativ innebörd medan mål har en mer positiv 

innebörd. Genom att välja att se krav som mål vänder Robert något negativt till något positivt. 

Dock skiljer sig hur krav uppfattas från person till person då det handlar om hur de upplever 

kraven i lika stor utsträckning som hur kraven uttrycks från chefen. Även om respondenterna 

kan uppleva en viss stress, för det också med sig flera fördelar, vilket visar sig tydligt i Mats 

fall då han uppskattar krav och inte känner någon stress i det.  

4.2 Inflytande 
Ulrika uttrycker att det är viktigt att kunna ha inflytande i organisationen, då detta bidrar till 

att hon känner sig sedd, uppskattad och respekterad. Hon har en hög grad av inflytande på sin 

egen avdelning, dock inte speciellt mycket i organisationen som helhet.  

En hög grad är ju bättre än en låg grad av inflytande. Och högre grad av 

inflytande får människor att känna sig uppskattade och sedda.  

Ulrika, planarkitekt 

Sandra uttrycker att hon känner sig fri att uttrycka det hon vill få sagt, speciellt inom hennes 

del av organisationen, och att andra i alla fall tar till sig det hon säger. På så sätt känner hon 

att en hög grad av inflytande påverkar henne positivt. På IT-avdelningen där Andreas, Mats 

och Robert arbetar är medarbetarna överens om att en stor grad av inflytande är viktigt då det 

främjar samarbete. Andreas anser att det är viktigt med inflytande, att det i slutändan påverkar 

hela arbetet som utförs.  

Det är klart att det är viktigt med en hög grad av inflytande, annars så får 

man ingen delaktighet. Får man ingen delaktighet får man inget 

engagemang. Har man inget engagemang så blir det inget utav det. 

Andreas, IT-konsulent 
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Ett genomgående tema hos alla respondenter är att de har mycket att säga till om och 

möjlighet att påverka inom organisationen, och de kan även lägga fram förslag som cheferna 

tar till sig och överväger. Om förslagen är stora och till exempel innefattar stora summor 

pengar eller är väldigt avgörande för verksamheten involveras chefen, men gäller det mindre 

beslut som medarbetarna känner sig självsäkra över behöver inte alltid chefen involveras. Alla 

är eniga om att det beror på vilken typ av situation det handlar om, men respondenterna är 

nöjda med sina roller i organisationen och får möjlighet att göra sina röster hörda. Kashefi 

(2009) har kritiserat det faktum att det ställs höga krav på medarbetare inom post-byråkratier, 

men ingen av respondenterna uttrycker en känsla av missnöje även om arbetsbördan är hög 

emellanåt.  

Post-byråkratin ses som byråkratins motsats och den kritik som riktats mot byråkratier är 

deras hårda styrningsätt och att inflytande från personalen sällan förekommer (McKenna 

m.fl., 2010). De kännetecknas av en hierarki där kontroll och disciplin utövas på personalen 

(Höpfl, 2006). Det gör att det är svårt med inflytande för medarbetarna, då de förväntas följa 

de regler och uppförandekoder som redan finns. Kritik som riktats mot detta är dels att det 

leder till en svårighet för företagen att anpassa sig efter förändringar, men det leder även till 

ineffektivitet (McKenna m.fl., 2010). Till skillnad mot byråkratier är den organisation som 

Andreas arbetar i mer fri att kunna förändras, enligt honom. Det som Andreas upplever är det 

allra bästa med sin arbetssituation, är att det alltid händer något nytt inom företaget och 

utvecklingen går fort framåt. Han får vara en del av detta och får även möjligheten att påverka 

i och med det inflytande han upplever att han har. Robert tycker om att få det fria ansvaret och 

känna att han har tillit från chefen. 

[…] Det är mycket tillit och förtroende av chefen och det avspeglas ju sen på 

det vi gör, vilket leder till ett bra resultat i slutändan. Så att det är mycket 

fria tyglar och förtroende från chefen, det tycker jag är det bästa med 

arbetssituationen. Att det är någon som tror på en. 

Robert, IT-tekniker 

Kritiken som tvärtom riktas mot att ha inflytande, som i post-byråkratier, verkar inte stämma 

in på deltagarnas upplevda situation. Kashefi (2009) menar att genom att inkludera 

medarbetarna mer, som i post-byråkratier, luras de till att känna en delaktighet och 

arbetstillfredsställelse, när det i själva verket ökar arbetsbördan för de anställda och i 

slutändan leder till ett missnöje. Även Backström (2003) tror att inflytande har en negativ 

inverkan på medarbetares stressnivå. Robert har en annan syn på detta, då han menar att det 

allra bästa med hans arbetssituation är just delaktigheten, de fria tyglarna och förtroendet från 

chefen eftersom detta bidrar till att han levererar bra resultat. Som respondenterna uttryckte 

det gick det inte att se något missnöje gällande inflytande, utan alla var nöjda med att känna 

en delaktighet och även om de är medvetna om att det leder till en ökad arbetsbörda, så har de 

accepterat att det är en del av arbetsuppgifterna och uppskattar att ha den sortens förtroende 

från chefen.  

Enligt Hecksher (1994) bestäms graden av inflytande hos anställda i post-byråkratier utifrån 

bland annat engagemang, övertygelse och prestation medan titel, position och antal år i 
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organisationen inte är lika avgörande. Det går att koppla till exempel till IT-avdelningen där 

Andreas, Robert och Mats arbetar. Ingen av dem uttryckte att de kände av någon hierarki 

baserat på antal år i organisationen, trots att Andreas arbetat där ett stort antal år längre än vad 

Mats och Robert har. De tre respondenterna gav även intryck av att ha en god och avspänd 

relation till chefen trots skillnad i titel och position.  

Ulrika uttrycker att det fungerar likadant i den kommunala sektorn då hon har större utbyte av 

att fråga någon med gedigen kunskap än hennes chef som inte ger ett stort stöd, eftersom 

deras expertområden skiljer sig från varandra. Men hon säger att kollegorna, som är inom 

samma expertområde som Ulrika, är det allra bästa med hennes arbetssituation och det 

kommer bli ännu bättre när hon får en ny enhetschef.  

4.3 Sammanfattning: Ansvar 
Även om vissa respondenter kan se negativa sidor med att ha ansvar, väger de positiva 

sidorna tyngre. De uttrycker att en hög grad av ansvar gör att de känner sig betrodda från 

chefen, och att det även ger en känsla av frihet på arbetsplatsen. Ordet krav verkar hos vissa 

respondenter ha en negativ klang, och en av dem tycker att det känns jobbigt att arbeta efter 

krav och väljer hellre att tänka på det som mål. Ytterligare en annan respondent uppger att 

kraven från chefen är rimliga, men att hon istället sätter höga krav på sig själv. Genomgående 

kommer alla respondenter trots allt fram till att krav hjälper dem att hålla motivationen uppe. 

En hög grad av inflytande uttrycks av alla respondenter enbart vara positivt då det leder till att 

de känner sig uppskattade, sedda, anförtrodda och delaktiga. 
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5.0 Flexibilitet 
 

Flexibilitet var ytterligare en av huvudkategorierna i intervjuguiden och denna innefattar även 

underkategorin otydliga mallar. Mintzberg (1993) menar att även om organisationer kallas 

decentraliserade, finns det sällan helt renodlade sådana och du Gay (2000) menar att även om 

det blir vanligare med post-byråkratier, är dessa heller inte helt renodlade eftersom det alltid 

kommer finnas lagar och regler. Ulrika arbetar utifrån politikers direktiv och kan till exempel 

få åsikter om vilket uppdrag hon bör prioritera. Detsamma gäller Sandra som arbetar på en 

revisionsbyrå, då hon utför uppdrag för kunder. Trots detta har de en flexibel arbetssituation 

och styr mycket själva. Robert, Mats och Andreas uttrycker att de har en väldigt flexibel 

arbetssituation då de i stora drag själva väljer vad, när och hur deras uppgifter ska utföras.  

Jag kan jobba hemma en dag om det är så, jag måste inte sitta på kontoret. 

Jag kan göra detsamma hemma som jag gör på kontoret. Och om det är så 

att jag måste åka tidigare eller så, är det aldrig något problem. Så det är 

väldigt skönt. 

Mats, IT-tekniker 

Ulrika började genast fundera på för- och nackdelarna med att ha en så pass flexibel 

arbetssituation som hon har jämfört med vissa andra yrken. Ulrika är den av de fem 

respondenterna som inte tar med sig jobbet hem, hon har valet att göra det men menar att det 

finns så mycket mer i livet än bara jobb. Hon menar att hon inte vill arbeta om hon inte får lön 

för det, att hon inte är någon jourverksamhet och tror även att det är lättare att bli utbränd eller 

gå in i väggen genom att alltid vara tillgänglig för arbete. Hon kommer fram till att det 

åtminstone underlättar vardagen att ha flexibla arbetstider, då hon kan lämna arbetsplatsen vid 

enstaka tillfällen om det behövs och sedan ta upp arbetet igen när hon kommer tillbaka.  

[…]Men jag kan komma in senare och gå senare om det skulle vara så. Jag 

kanske inte kan ta en hel dag, men om jag ska till läkaren eller så, så har jag 

möjlighet att göra det. Jobbar du inom industrin till exempel så har du ju 

inte den möjligheten utan då jobbar du skift och har dina tider och så. Så 

flexibilitet på det sättet underlättar ju vardagen. Definitivt.  

Ulrika, planarkitekt 

Det Ulrika betonar med detta, är att principen med att arbeta inom en post-byråkratisk 

organisation är att varje medarbetare styr sitt eget arbete. Inom vissa andra yrken behöver 

arbetet täckas upp och utföras av någon annan, vid de tillfällen en medararbetare inte har 

möjlighet att befinna sig på arbetsplatsen. Andreas kan i sin arbetsroll, som tidigare nämnt, 

styra sina uppgifter och arbetsdagar som han önskar i stor mån. Han uttrycker att det fungerar 

lika bra att göra det från kontoret som från någon annan plats.  

Fördelen med att jobba flexibelt är ju att man inte blir så låst till sin 

arbetsplats […] Man behöver inte vara här åtta till fem. Man kan komma 

och gå senare om man vill. Det är stor frihet, men även ansvar. Det är ju ett 
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jobb som ska utföras […] Nackdelen är ju att det går ju att utnyttja det här. 

Andreas, IT-konsulent 

de Sivatte och Guadamillas (2011) talar om de negativa sidorna av flexibilitet, vilket kan vara 

att de som använder detta kan bli misstrodda av kollegor och därför bli undantagna vissa 

projekt. Likt detta säger Andreas att de eventuella negativa sidorna av flexibilitet skulle kunna 

vara att människor utnyttjar systemet. Därmed är det viktigt att de anställda hanterar sin frihet 

och tillit som de fått av chefen på rätt sätt. För att en decentraliserad organisation ska fungera 

menar Pugh m.fl. (1968) och McKenna m.fl. (2010) att det krävs av chefer att ge sina 

anställda ett förtroende och då krävs även i sin tur att anställda tar tillvara på det förtroende 

som givits.   

Sandra menar själv att hon har ett väldigt flexibelt arbete då hon arbetar som konsult. Hon 

förväntas vara tillgänglig en stor del av tiden, även när hon inte befinner sig på arbetsplatsen. 

Hon ser, liksom Ulrika, både för- och nackdelar med den flexibla arbetssituationen. Hon kan 

vara ledig i princip när hon vill och ansvarar för sin egen planering, men nackdelen med det är 

att arbetet ligger kvar när hon kommer tillbaka då ingen kan göra jobbet åt henne. Det är alltid 

en avvägning om det är värt att jobba över för att kunna gå hem tidigare en annan dag. Även 

om det kan upplevas stressande ligger det också på hennes eget ansvar att hålla jobbet inom 

rimliga gränser. Inom den branschen hon arbetar kan det även skilja sig från en säsong till en 

annan.  

Är det högsäsong så det är mycket att göra, så är stressad över det […] Det 

gäller att försöka sätta en gräns så att ”nu är jag klar med det här, då 

släpper jag det”. Men det är klart att man blir stressad, men inte så att man 

ligger i fosterställning på nätterna. 

Sandra, revisor 

Hon menar att trots de negativa sidorna, är ändå flexibiliteten det allra bästa med hennes 

arbetssituation.  

Det bästa med arbetssituationen är flexibiliteten, åt ena hållet då, och sen 

att man bestämmer så mycket själv. Det tycker jag. 

Sandra, revisor 

Andreas, Robert och Mats har jourverksamhet var tionde vecka och då ingår det i deras 

arbetsuppgift att vara tillgänglig 24 timmar om dygnet på telefon samt ha internetuppkoppling 

och dator tillgänglig. Utöver denna tid menar dock alla tre även att de alltid är tillgängliga 

ändå, mer eller mindre, trots att arbetsdagen är slut. Robert menar att om han inte hade fått 

använda jobbtelefonen privat, hade han lämnat den på arbetet, men som det ser ut nu kan det 

ringa i den även på kvällar, helger och röda dagar. Men han ser inte det som ett stort problem. 

Andreas och Robert upplever att det är övervägande fördelar med att ha en flexibilitet på 

arbetsplatsen, att de inte blir låsta till sin arbetsstol på kontoret då de i princip kan utföra 

arbetsuppgifterna var som helst. Mats uttrycker sin tillgänglighet och sitt flexibla arbetssätt 

som en drivkraft till att göra ett bra jobb. 
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Det känns på ett sätt som man vill jobba, när man kan välja sina egna tider 

så får jag mer energi att faktiskt göra ett bra jobb än att jag ska sitta och 

göra ”det och det och det”. Då tappar jag personligen energin. Om man har 

friheten att kunna göra som man vill så vill jag också visa att jag förtjänar 

det, och gör ett bättre jobb. 

Mats, IT-tekniker 

För Ulrika underlättar ett flexibelt förhållningssätt vardagen, då hon kan styra sina tider ifall 

något inträffar där det krävs att hon lämnar arbetsplatsen tillfälligt. Dock väljer hon att inte 

utnyttja möjligheteten till fullo, i de fall hon hade kunnat sluta tidigare och då istället ta med 

arbetet hem för att slutföra det. Thulin-Skantze (2006) menar att det kan vara stressande för 

medarbetare att alltid vara tillgänglig för arbete, men de Sivatte och Guadamillas (2011) 

menar att flexibilitet är bra när det kommer till arbetsliv och privatliv, då det används som ett 

sätt att minska ett dåligt samvete över att inte arbeta på sin fritid. McNamara m.fl. (2012) 

uttrycker att flexibilitet är associerat med en balans gällande arbete och familj. Ulrika väljer 

att skilja på fritid och arbetsliv. Hon understryker att hon tror att det finns en tendens att 

lättare bli utbränd om hon inte separerar dessa två ifrån varandra. Ulrika är av liknande åsikt 

som Thulin-Skantze (2006), att genom att alltid vara tillgänglig uppstår en känsla av stress. 

Även de Sivatte och Guadamillas (2011) och McNamara m.fl. (2012) går att koppla till 

Ulrikas åsikter kring flexibilitet, eftersom hon har möjligheten att själv välja att skilja på 

arbetsliv och fritid. Sandra väljer däremot att arbeta utanför sina ordinarie tider för att minska 

belastningen dagen efter. Det går att konstatera att respondenterna föredrar olika sätt att 

utnyttja flexibiliteten, men detta är också en positiv effekt av flexibilitet. De har möjlighet till 

att välja själva. Ulrika har den sista tiden känt sig stressad, och en av anledningarna till det är 

för att hon varit sjuk och därmed inte kunnat arbeta.  

Jo, jag har känt mig stressad, nu bara senaste veckan. Särskilt mot slutet av 

den. Dels har jag varit sjuk och fått ta tag i saker som blivit liggandes under 

den tiden. 

Ulrika, planarkitekt 

Då hennes tjänst innebär för henne att ta ansvar för sina egna arbetsuppgifter, finns allt arbete 

kvar när hon kommer tillbaka och därmed mer jobb att hantera på kort tid.   

Mats ser enbart fördelar med att inte ha en chef som kontrollerar allt han gör, utan uppskattar 

flexibiliteten och ser det som en positiv komponent. Han uttrycker det som att med 

flexibiliteten följer ett ansvar att förtjäna den frihet som ett flexibelt arbete innebär. Det leder 

till att han motiveras till att prestera mer och då göra ett bättre jobb, och även om han har känt 

att det är mycket att göra ibland har stressen aldrig blivit negativ utan den är hanterbar. Så 

även om vissa respondenter kan känna att det är stressande med ett flexibelt arbete där ett 

visst mått av tillgänglighet krävs upplever de ändå att de är befriande att få planera sin egen 

arbetsdag och skulle inte vilja ha det på något annat sätt. McNamara m.fl. (2012) understryker 

att ett flexibelt arbete inte passar alla individer, då det beror på personlighet när det kommer 

till att välja vilken arbetsgivare som är idealisk, vilket även går att se i denna undersökning.  
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Det går att konstatera att flexibilitet kan fungera bra åt båda hållen, utifrån i vilken 

utsträckning det väljs att användas. Det kan även skilja sig mellan olika tjänster, då Sandra till 

exempel uppger att hon förväntas vara tillgänglig utanför arbetstid medan Ulrika inte känner 

av några liknande förväntningar. Med flexibiliteten följer ett visst ansvar där arbetet kan 

kvarligga i tankarna även utanför arbetstid, till skillnad från industriarbete där någon annan 

kan ta över arbetet vid de tillfällen en viss person inte kan befinna sig på jobbet vid till 

exempel sjukdom. Självklart kan det leda till stress i viss mån att behöva arbeta flexibelt, men 

liksom vad gäller krav är flexibiliteten trots allt önskvärd hos alla respondenter. Alla 

människor är olika lämpade för ett flexibelt arbete då vissa väljer att utnyttja det mer än andra. 

Trots allt väger det positiva upp det negativa med flexibilitet utifrån de utförda intervjuerna. 

5.1 Otydliga mallar 
Både Thulin-Skantze (2006) och Kashefi (2009) understryker att otydliga mallar på arbetet, 

som inom post-byråkratier, kan verka stressande för de anställda då det kan uppstå en 

osäkerhet kring när arbetet ska vara färdigt eller hur det ska utföras. Alla fem respondenter 

uttrycker mer eller mindre att deras arbetsuppdrag är relativt fria och det finns inga tydliga 

mallar att utgå ifrån. Både vad, hur och när saker ska göras framgår inte alltid helt tydligt, 

utan de får styra dem själva till stor del. Ulrika menar att det både finns negativa och positiva 

aspekter av det faktum att det inte finns specifika direktiv för hur hon ska arbeta. Enligt 

McKenna m.fl. (2010) är en risk med post-byråkratiska organiseringsformer att de anställda 

prioriterar fel eller arbetar ineffektivt. Det beror på att cheferna släpper på kontrollen och låter 

de anställda ta eget ansvar.  

[…] Du lägger ju ett större ansvar på den skilda medarbetaren då att ta reda 

på hur något ska göras och även när det ska anses vara färdigt[…] Risken är 

då att man prioriterar fel eller lägger tiden på fel saker, men å andra sidan 

finns det inte någon tydlig mall så kan man ju då få vara med själv och 

påverka den otydliga mallen hur saker och ting ska utföras. 

Ulrika, planarkitekt 

Trots att Ulrika säger att otydliga mallar innebär att det läggs ett stort ansvar på den enskilda 

medarbetaren, menar hon att det är skönt att få vara med och påverka och har trots allt en 

positiv inställning till det. Sandra uttrycker att på hennes jobb finns det ofta en deadline som 

hon måste förhålla sig till, men hon är beroende av att även kunden håller tidsplanen.   

[…] Vi är väldigt beroende av att kunder ska leverera material till oss, och då 

måste vi förhålla oss till det. Men om vi får materialet två dagar försent, då 

måste vi fortfarande förhålla oss till vår deadline. Vi måste ju leverera 

någonting och oftast är det ganska stora beslut bakom det vi ska leverera 

och det är många som sitter och väntar på sina pengar och utdelningar. 

Sandra, revisor 

Sandra kan uppleva att det är irriterande när kunden inte håller sin deadline men även 

stressande, då hon vill hålla en god min för att det är viktigt att se bra ut ur ett kundperspektiv. 

Andreas har dubbel inställning till att ha otydliga mallar. Han menar att det kan vara 

frustrerande, men att de otydliga mallarna trots allt är en stor anledning till varför han är kvar 
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på arbetsplatsen fortfarande och inte har bytt jobb eftersom det ger utmaningar. Det faktum att 

ena arbetsdagen aldrig är den andra lik, och trots att det kan vara så att han kommer till 

arbetsplatsen med inställningen att utföra en viss uppgift som sedan skiftar till något helt 

annat, så gillar han den typen av arbetssätt.  

Robert menar att det faktum att mallarna är otydliga kan bli jobbigt, speciellt eftersom det 

inom hans tjänst då kan innebära att han tvingas åka på spontana resor till olika varuhus 

runtom i landet för utryckning. Han menar själv att han inte är bra på att planera vilket kan bli 

jobbigt när han har helt fria händer inom vissa uppdrag, även om det oftast löser sig i 

slutändan. 

Det kan bli lite rörigt. Jag är väl inte världsbäst på att planera heller, men 

oftast på grund av det jobbet man har så blir det väldigt mycket spontana 

resor och grejer man får rycka ut på. Men det blir väl lite rörigt ibland när 

man inte har en tydlig plan att gå efter, men oftast så lyckas vi ju få till det. 

Robert, IT-tekniker 

Mats har en annan inställning. Han ser otydliga mallar som en utmaning som leder till 

personlig utveckling och ökat förtroende när de lyckas utföra uppdragen trots otydliga mallar.  

Alltså jag tycker att det för det mesta är bra, det gör att vi visar vad vi kan 

göra. Att vi kan göra ett bra jobb och inte känner att vi måste ha någon som 

står bakom vår rygg hela tiden […] Men om chefen tycker att det till 

exempel tar för lång tid för oss, då får han hoppa in. Men chefen låter först 

oss testa själva så får han se om det funkar. 

Mats, IT-tekniker 

Enligt McKenna m.fl. (2010) intensifieras tidspressen gällande arbete inom post-byråkratiska 

organiseringsformer, till följd av att de anställda behöver planera sitt eget arbete utan direktiv 

från chefer. Ulrika oroar sig för att otydliga mallar ska leda till att hon ska prioritera fel eller 

lägga tiden på fel saker, medan Robert ser det som något negativt just för honom själv då han 

menar att han är dålig på att planera vilket kan leda till en stress i slutändan, eftersom han 

behöver lägga upp arbetet själv. Mats ser inget negativt med att ha otydliga mallar. För honom 

fungerar det istället som en utmaning där han får testa sig själv, vilket leder till personlig 

utveckling och ökat förtroende hos chefen.  

5.2 Sammanfattning: Flexibilitet 
Alla respondenter har en positiv inställning till flexibilitet, även om de väljer att använda och 

utnyttja den på olika sätt. Flexibilitet kan leda till att de har svårigheter med att släppa arbetet 

i tankarna även efter arbetsdagens slut, men det ger dem även möjligheten att planera sin egen 

tid vilket kan vara positivt ur flera aspekter. Framför allt verkar flexibilitet ge dem en känsla 

av frihet i vardagen. En av respondenterna, som känner sig måttligt stressad till och från på 

grund av de flexibla möjligheterna som finns, menar ändå att flexibiliteten är det allra bästa 

med hennes arbetssituation. Otydliga mallar, som är en del av flexibiliteten, ansåg 

respondenterna vara både frustrerande, rörigt, utmanande och utvecklande vilket går att 

koppla både till kritiker och förespråkare för post-byråkratiska organiseringsformer. 
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6.0 Anställningstrygghet, socialt stöd och stress 
 

I denna kategori kommer ämnena anställningstrygghet, socialt stöd och stress att behandlas 

vilka ingår i kategorin övrigt i intervjuguiden.  

6.1 Anställningstrygghet 
Alla respondenterna känner sig trygga i sina anställningar och bävar inte för att de ska bli 

utbytta. Ulrika utrycker det som att då hon är fast anställd och inte jobbar på ett företag som 

riskerar att gå i konkurs är hon inte heller orolig över hennes anställning. Sandra har även hon 

inställningen att hon är trygg. Andreas skämtar till det med att ”det bara finns en Andreas” 

och med det menar han att kan ingen ta hans plats. Mats känner att det jobb han och hans 

kollega utför är viktigt för att varuhuset ska gå runt och Robert anser att han känner 

tryggheten med arbetet och kollegorna.   

Just nu känner jag mig väldigt trygg i min anställning, det gör jag. Jag får 

gehör för mina behov och mina arbetsuppgifter och har väldigt god relation 

med både kollegor och chef så jag trivs jättebra. 

Robert, IT-tekniker 

Vidare håller alla respondenter med om att de troligtvis skulle kunna bli utbytta om någon 

med samma kunskap och kompetens kommer för att ta över. Men då bör det vara i lika stor 

utsträckning.  

Ja, det tror jag. Det blir som att anställa en ny tekniker, men det tar väldigt 

lång tid för personen att lära sig det jag kan nu. Så det skulle ju ta personen 

ett, ett och ett halvt år för att komma in i det och göra samma som jag gör. 

Mats, IT-tekniker 

McKenna m.fl. (2010) och Kornelakis (2014) menar att medarbetare i post-byråkratiska 

organisationer känner en stress över att bli av med sin anställning. I post-byråkratiska 

organisationer, jämfört med byråkratiska, ingår ofta högpresterande och kunskapsintensiva 

företag där det krävs en viss kunskap och kompetens från den anställda. Därmed strävar 

organisationen efter att finna de bästa och mest lämpade medarbetarna till skillnad från där 

standardiserat arbete utförs och de flesta har en monoton uppgift. Detta leder, enligt McKenna 

m.fl. (2010), till att anställda i post-byråkratiska organisationer kan känna en oro över att 

förlora jobbet. Dock var det ingen av respondenterna som kände tillnärmelsevis ett uns av 

bekymmer över detta. Alla uttryckte att de känner sig både trygga i sin anställning, 

uppskattade av sina chefer samt att de är betydelsefulla för organisationen. Däremot menar 

alla att någon annan skulle kunna ta över deras jobb och göra det lika bra som dem, om 

samma kunskap och erfarenhet finns, men ser trots detta ingen anledning till varför det skulle 

ske.  

Trots att McKenna m.fl. (2010) och de Guerre m.fl. (2008) tror att en anställning inom en 

post-byråkratisk organisation med dess decentralisering och flexibilitet kan leda till en 

otrygghet i anställningen, går det inte att finna fog för detta bland respondenterna. De anser att 
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de, med sina kunskaper och erfarenheter, är trygga och betydelsefulla för organisationen. 

Dock lever vi trots allt i ett land där det är svårt att förlora sin anställning lättvindigt och detta 

är något som bör tas i åtanke när det diskuteras om en anställningsotrygghet i post-

byråkratiska organisationer. Även om respondenterna inte uttrycker något om de lagar som 

finns i Sverige gällande anställningstrygghet, går det att ana att de undermedvetet har kunskap 

om detta vilket kan ha bidragit till viss del till svaren på denna fråga.  

6.2 Socialt stöd 
Relationen till kollegorna är centralt för alla medarbetare då de känner att de har ett stort 

utbyte till varandra och möjlighet att diskutera olika arbetsuppgifter för att få stöd i arbetet. 

Enligt Kashefi (2009) fungerar socialt stöd som hjälp för medarbetarna att utveckla en positiv 

arbetsattityd och förbättrar därmed deras prestation. Utan socialt stöd ökar känslan av hög 

arbetsbelastning. På frågan om någon önskade att det såg ut på annat sätt, så var svaret 

övervägande nej. Mats känner att det bästa med hans jobb är hans kollegor och att han känner 

att han gör ett viktigt jobb. Ulrika upplever att det bästa med hennes arbetssituation är att det 

finns fler som har samma tjänst som hon innehar och att det då går att fråga någon annan som 

besitter samma kunskaper om hjälp, att hon kan ta stöd av dem som arbetar med likartade 

ärenden.  

Vi bollar jättemycket, kollegorna emellan. Dels arbetssituationen i stort 

men även sakfrågor i de olika ärendena som vi håller på med, så de är 

jättestort stöd. [---] De som har jobbat längre har mer kunskap och vi 

resonerar fram saker. 

Ulrika, planarkitekt 

Ulrika känner att hon även skulle önska att det sociala stödet skulle komma uppifrån, då hon 

ibland vill ha en avstämning med hennes chef om hur hon ska gå vidare i olika ärenden och 

kunna ha en diskussion om det. Men i nuläget är kollegorna ett större stöd för henne eftersom 

chefen inte sitter på samma kunskaper som henne, vilket gör det svårt att få hjälp från denne i 

alla ärenden. Sandra upplever stämningen kollegorna emellan som god och det är enkelt att gå 

och prata om hon behöver det. Om hon skulle behöva hjälp finns den hjälpen att tillgå. Hon 

tillägger att det är skönt att alla kollegor har olika personligheter, att det inte förekommer en 

standard gällande det, så att personligheten inte försvinner. Andreas säger att om han hade fått 

frågan om hur han känner gällande kollegorna för tre år sedan hade han haft ett annat svar. 

Som det är nu på arbetsplatsen känner han att det ska vara. 

Vi har riktigt bra sammanhållning i den här gruppen. Vi är ju inte så många, 

vi är bara fem stycken, och vi skulle nog inte fungera om vi inte hade bra 

kommunikation och kunna hjälpa varandra. Vi har ju våra styrkor och 

svagheter, och de känner vi oftast igen så då kan man stötta varandra i dem 

lägena som det behövs. 

Andreas, IT-konsulent 

Som tidigare nämnt är det ingen av respondenterna som upplever det särskilt betungande att 

ha höga krav på sig, utan de hanterar det väl. Hon (2013) och Koruklu m.fl. (2012) menar att 

anledningen till att medarbetare hanterar krav väl kan bero på ett högt socialt stöd från 
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kollegor och chefer. Det faktum att alla intervjuade respondenter ansåg sig ha en god relation 

till sina kollegor och inte önskade att något var annorlunda, hänger ihop med Hons (2013) och 

Koruklus (2012) påstående. Kraven är hanterbara tack vare det sociala stöd de har på 

arbetsplatsen.  

Ulrika som är nöjd med sin situation önskade dock att det sociala stödet uppifrån skulle vara 

starkare, men ser kollegorna som ett stort stöd. Andreas, Mats och Robert jobbar alla på 

samma avdelning och är överens om att det inte skulle fungera om de inte hade en så pass bra 

relation som de i nuläget har. De kompletterar varandra med olika styrkor och vet varandras 

svagheter. Robert menar att det sociala stödet är en av anledningarna till att han inte känt sig 

så pass stressad att det inte gått att hantera, och detta är mycket tack vare hjälpen från 

kollegorna.  

Något som skiljer sig åt mellan byråkratier och post-byråkratier är just den kontakt 

medarbetare har med sina kollegor och chefer, som är en följd av decentralisering (Mao m.fl., 

2009). Eftersom alla respondenter uttrycker att de har en bra relation med kollegor visar det 

på att det sociala stödet är högt, och de uppskattar att ha det utbyte av varandra som de har. 

Tendenser går att se, att trots att respondenterna känner av krav, ansvar och att ha otydliga 

mallar, ändå inte upplever det för stressande, vilket kan ha att göra med det sociala stödet. Det 

sociala stödet neutraliserar nämligen den negativa känslan av att ha höga krav (Hon, 2013), 

vilket kan spela in i respondenternas fall.  

6.3 Stress 
Stressnivån hos respondenterna beror på hur stor arbetsbördan är för tillfället.  

Om jag får material från andra och jag inte kan göra något och får det för 

sent, så blir jag stressad när jag inser att ”oj, det här kom alldeles för sent”. 

Nu kommer jag få jobba mycket och långa dagar för att det ska bli klart. Det 

går i perioder. 

Ulrika, planarkitekt 

Sandra befinner sig i en högsäsong nu vilket hon själv säger är stressande, men hon 

poängterar att inte går till den grad att hon sliter av sig håret och med det menar hon att 

stressen finns, men den är hanterbar. Andreas har en liknande inställning, att det kan 

förekomma stressande perioder, men att han får ha en distans till det så det inte går ut över 

hans privatliv. 

Jo, nog har jag känt mig stressad, om vi tar den senaste månaden, några 

gånger. […] Men det är också en del av arbetet, ibland kör det ihop sig och 

då får man rycka i lite extra. […] Det kan jag hantera, jag går inte hem med 

magsår. Man måste skilja arbete från fritid, det går inte att leva annars. 

Andreas, IT-konsulent 

Mats upplever inte att jobbstressen han känner är negativ och Robert menar på att ibland kan 

det komma perioder där han känner att det är mycket att göra, men att han då söker hjälp av 

kollegor.  
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Ibland kan man känna att man har mycket att göra, men då får man ju bolla 

idéer och sådant med kollegor och kolla om man kan få lite hjälp. Jag har 

aldrig hamnat i en sits där jag känt mig ihjäl-stressad. [---]Det är bra att 

jobba efter lite stress och press ibland. Eller jag trivs med det i alla fall. [---] 

Jag tror man presterar bättre ibland så, ibland sämre också såklart. Men än 

så länge har det funkat för mig. 

Robert, IT-tekniker 

de Guerre m.fl. (2008) menar på att anställda idag står inför påfrestningar att göra mer med 

mindre resurser. Detta ska då leda till en hög stressnivå vilket kan leda till utbrändhet, 

depression och ökad arbetsfrånvaro. Även om varje respondent uppger att de känt sig 

stressade senaste tiden, har stressen varit hanterbar och inte gått ut över deras arbetsuppgifter. 

Andreas menar att han efter 17 år inom branschen lärt sig hantera stress och prioritera vad 

som är viktigast och han är den som arbetat längst inom samma organisation. Ingen av 

respondenterna uttrycker en känsla av att ha brist på resurser även om tidsbristen ibland är ett 

faktum, men då gäller det att prioritera. Både Sandra och Ulrika uttrycker dock att det kan 

vara ett stressmoment att ha en viss tidsram att förhålla sig till.  

Enligt de Guerre m.fl. (2008) ökar stress hos medarbetare i de fall lojaliteten mellan chef och 

anställd är låg samt om de känner en anställningsotrygghet. Dessa problem verkar inte finnas 

hos respondenterna, och som tidigare nämnt känner ingen av dem en hög stressnivå, utan alla 

verkar ha en hög trivsel på jobbet. Läget hade kanske sett annorlunda ut om arbetstrivseln på 

grund av olika faktorer, till exempel låg lojalitet eller anställningsotrygghet, hade varit lägre, 

men som det såg ut vid intervjutillfället upplevs ingen av dem ligga i riskzonen för att drabbas 

av hög stress som de inte upplever är hanterbar.  

6.4 Sammanfattning: Anställningstrygghet, socialt stöd och stress 
Ingen av respondenterna uttrycker någon slags oro över sin anställning, utan de känner sig 

trygga där de befinner sig i organisationen. Även om alla menar att någon annan skulle kunna 

utföra samma arbete som de gör, ser de ingen anledning till att vara orolig över att förlora sin 

anställning. Socialt stöd är alla överens om är bland det viktigaste för att en arbetstrivsel ska 

infinna sig, och varje respondent är idag även nöjd med den relation till kollegor och chefer 

som de har även om en av dem hade önskat ett bättre stöd från chefen gällande frågor rörande 

hennes expertområde. Annars får de det sociala stöd som behövs. Det går att se tendenser till 

stress hos alla respondenter då de kan koppla detta till nyliga situationer där denna känsla 

infunnit sig. Trots detta är det ingen som känner att stressen inte är hanterbar, och en av 

respondenterna anser inte ens att stressen varit negativ. En annan menar att han presterar 

bättre under stress och att den därmed är välbehövlig.  
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7.0 Slutsatser 
 

Frågeställningarna till denna uppsats var följande:  

 Hur upplever medarbetare decentralisering och flexibilitet vad gäller arbete?  

 Vad är de positiva och negativa effekterna av decentralisering och flexibilitet, sett ur 

ett medarbetarperspektiv?  

Källorna som använts för att utforma intervjuguiden till undersökningen grundar sig på 

granskade vetenskapliga källor, vilket gör det möjligt att se dessa som representativa trots att 

vissa av dem är av äldre karaktär. Pugh m.fl. (1968) och Mintzberg (1993) användes enbart 

för att förtydliga definitioner över begreppet decentralisering där ingen ny forskning krävs. 

Eftersom de undersökta organisationerna enbart skulle uppfylla kraven att vara post-

byråkratiska, kan även alla fem respondenter ses som representativa för att bidra till att uppnå 

syftet med uppsatsen då denna typ av studie enbart ämnar ge en utvecklad förståelse för hur 

det kan se ut.  

Trots att det inte går att dra några generella slutsatser, är det ändå möjligt att göra vissa 

konstateranden utifrån just denna studie. Som svar på hur medarbetare upplever sin 

arbetssituation i post-byråkratier, kan konstateras att medarbetarna som deltagit i denna studie 

överlag är nöjda med sin arbetssituation. Att ha höga krav på sig, arbeta efter otydliga mallar 

och behöva vara tillgänglig på sin fritid, kan upplevas som stressande och frustrerande. 

Samtidigt är otydliga mallar en av de faktorer som anses vara utvecklande och utmanande. 

Medarbetarnas situation kan till stor del relateras till den kritik som forskarna riktar mot post-

byråkratier, att höga krav sätter en stor press på medarbetare och att det kan vara stressande 

att arbeta flexibelt och ha otydliga mallar. Men då medarbetarna menar att de stressande 

momenten också är befriande, kan slutsatsen dras att medarbetarna upplever sin 

arbetssituation som övervägande positiv och de skulle trots allt inte välja att ha det på något 

annat sätt.  

Det finns både positiva och negativa effekter av decentralisering och flexibilitet. 

Decentralisering är grunden till medarbetarnas arbetssituation, vilket har lett till att de har 

större ansvar, mer inflytande och är involverade i beslutsfattande. Alla respondenter menar att 

detta är positivt och en stor anledning till varför de trivs på sitt arbete eftersom det leder till en 

känsla av uppskattning och delaktighet. Något som ett decentraliserat arbete fört med sig för 

respondenterna är interaktionen med kollegor och chefer. Ett högt socialt stöd anses vara 

ytterligare en av de mest positiva faktorerna i deras arbetssituation och utan en 

decentralisering hade inte en sådan relation varit möjlig.  

Negativa effekter av decentralisering är att det kan uppstå en osäkerhet kring när uppgifter är 

klara, hur de ska utföras och att medarbetarna ställer höga krav på sig själva då de har en viss 

förväntan på sig som de vill leva upp till. En risk är att medarbetarna blir överambitiösa och 

inte vet när de gjort tillräckligt, utan hellre gör för mycket än för lite. Ännu en risk, som kan 

föra med sig en osäkerhet för medarbetarna, är att de otydliga mallarna kan leda till 
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felprioriteringar. Att medarbetarna inte känner till vad chefer önskar eller anser vara viktigast 

kan skapa en stress.  

Flexibiliteten är grunden till att medarbetarna får styra sitt arbete själva och inte har många 

regler och direktiv att följa. Utan möjlighet till ett flexibelt arbete hade de inte känt den frihet 

över sin egen arbetssituation som de gör idag och de är inte låsta till sin arbetsplats om inte så 

önskas. Flexibiliteten ger medarbetarna möjlighet att skilja på arbetsliv och privatliv eftersom 

de styr sitt eget arbete. De kan välja att lämna arbetet vid en viss tidpunkt, men eftersom ingen 

annan utför deras arbetsuppgifter finns dessa kvar när de kommer tillbaka. Det kan även leda 

till att den gränsen suddas ut då vissa väljer att ta med sig arbetet hem, just för att slippa den 

stora arbetsbördan dagen efter.  

Det går att se tendenser till stress hos merparten av respondenterna, och eftersom majoriteten 

jobbat relativt få år kan de behöva fortsätta hålla avstånd till arbetet för att inte stressen ska bli 

för hög. Den respondent som arbetat längst uttrycker att han har lätt att prioritera och har lärt 

sig att ta avstånd från arbetet. Det är känt att utbrändheten har ökat drastiskt de senaste åren i 

takt med att post-byråkratier har blivit vanligare. Utifrån denna undersökning går det inte att 

konstatera något samband mellan en ökad utbrändhet och nya organiseringsformer. Det krävs 

dock att medarbetare i denna typ av organisation kan hålla en distans till sin egen arbetsinstas 

då det är upp till medarbetarna själva att avgöra när det är tillräckligt. Det finns trots allt ingen 

som kan säga till dem när arbetet ska vara avslutat. 

7.1 Förslag till vidare studier 

Ett förslag till vidare studier är att undersöka individer som arbetat inom en post-byråkratisk 

organisation under en längre tid än respondenterna i denna undersökning har, för att se om 

inställningen hos dem är densamma eller om den skiljer sig åt. Det skulle eventuellt krävas en 

djupare psykologisk förståelse för att ta reda på om det är riskabelt med känslan av att ha höga 

krav på sig och om det hänger samman med en ökad utbrändhet.  

Det kan även vara intressant att göra en liknande studie men med fokus på genus eller olika 

personligheter, då vi anar oss kunna se större tendenser till stress hos kvinnorna än hos 

männen, men även mellan olika personlighetsdrag. Dock är denna studie alltför liten och icke 

omfattande för att kunna på något vis dra slutsatser ur denna aspekt.  

Ett ytterligare förslag på vidare studier skulle kunna vara att göra en fallstudie av medarbetare 

på de olika positionerna inom post-byråkratiska organisationer, för att se om uppfattningen, 

inställningen och åsikterna gällande decentralisering och flexibilitet skiljer sig mellan dessa. 

Olika positioner skulle kunna innebära till exempel högsta chefer, linjechefer eller 

nyanställda.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
Allmänt 

Arbetsuppgifter?  

Hur länge har du varit anställd inom företaget?  

Vad är dina ansvarsområden?  

Har du alltid haft samma tjänst/position i företaget?  

Ansvar/inflytande 

Hur stort ansvar har du över det jobb du utför? (Är det andra som kontrollerar det du gör?) 

Hur mycket känner du att du får vara med och påverka inom organisationen (att det du gör 

faktiskt påverkar organisationen)? Hur är hierarkin? Inställning till det? Exempel? 

Hur känner du för de krav som ställs på dig?  

Hur stort inflytande känner du att du har på arbetsplatsen? Vad anser du om en hög grad av 

inflytande, hur påverkar det dig? Exempel?  

När du ska ta beslut, kan du göra det själv i stor utsträckning eller behöver besluten 

godkännas av fler? I så fall hur många? Och vad har du för inställning till det?  

Flexibilitet 

Hur flexibelt anser du att ditt jobb är?  

Vad anser du är fördelarna med ett flexibelt jobb? Nackdelar? 

Är du tillgänglig för arbete även när du inte befinner dig på arbetsplatsen? Inställning?  

Vad känner du när det inte finns någon tydlig mall över det arbete du ska utföra och när det är 

färdigt (om det är så), att du får styra det själv? Exempel? 

Övrigt 

Känner du dig trygg över din anställning? (eller skulle du kunna ”bytas ut”?)  

Känner du att någon annan skulle kunna ta över din anställning och ändå göra samma 

jobb/bidra med detsamma till organisationen som du? 

Vad har du för relation till dina chefer och kollegor? (socialt stöd) Hur önskar du att det skulle 

vara (som det är eller på annat sätt, i så fall hur)? 



 

 

Har du känt dig stressad på sistone, och vad berodde det i så fall på? Arbete, fritid, någon viss 

händelse eller aspekt?  

Vad känner du är det bästa med din arbetssituation (ur ett strukturellt perspektiv)? 

Önskar du att det såg annorlunda ut ur någon aspekt/skulle något kunna förbättras? 

 

 

 


