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ABSTRACT  
 
The purpose of this case study is to create an understanding of how flexible 
working hours can be used as an instrument of governance among officials. The 
problem statement consists of how self governance can be practised using 
flexible working hours to govern organizations. The study also investigates how 
work with flexible hours can be controlled and followed up.  
The study's method is based on a hermeneutic view with a qualitative approach.  
An actor’s view is applicated to describe different realities with the aim to create 
better understanding for the survey. 
Managers are explored in various industries to reach the purpose of the survey. 
Empirical data is collected by conducting personal interviews, while theory in 
business management with elements of psychological and sociological aspects 
are included in the theoretical framework.  
The conclusion of the report is that flexible working hours are used as an 
instrument of governance by placing it in the head of employees. This makes 
them govern themselves towards company goals. Self governance through 
flexible working hours is controlled by tools as blackboard planning, electronical 
calendars and meetings between managers and employees. These instruments 
are also used to control and monitor results as well as performances rather than 
measuring working hours.  
 
Relevant keywords for the study: Self governance, flexible work hours, business 
management, monitoring personnel, control, freedom, responsibility, 
governmentality, panopticon, productive power, discipline.   



SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna fallstudie är att skapa förståelse för hur flexibla arbetstider kan 
användas som styrmedel bland tjänstemän. Problemformuleringen består av att 
undersöka på vilket sätt självstyre genom flexibla arbetstider kan användas för 
att styra organisationer. Studien består även av att ta reda på hur arbete med 
flexibla arbetstider kan kontrolleras och följas upp. 
Studiens metod utgår från hermeneutiken med kvalitativ ansats. Aktörssynsätt 
tillämpas som går ut på att med hjälp av aktörer skildra deras verklighet för att 
skapa förståelse för studien.  
Fallstudien vänder sig till chefer inom olika branscher för att besvara syftet. 
Empiri samlas in genom att utföra personliga intervjuer, samtidigt som teori 
inom verksamhetsstyrning med inslag av psykologiska och sociologiska aspekter 
utgör föremål för studien. 
Rapportens slutsats är att flexibla arbetstider används som styrmedel genom att 
lägga styrning i huvudet på anställda. Detta gör att medarbetare styr sig själva 
mot önskvärda mål. Självstyre genom flexibla arbetstider regleras via 
styrverktyg såsom tavelplanering, elektroniska kalendrar och 
avstämningsmöten. Verktygen används även för att kontrollera självstyrt arbete 
genom resultat- och prestationsuppföljning snarare än att mäta nedlagd 
arbetstid. 
  
Relevanta nyckelord för studien: Självstyre, flexibla arbetstider, 
verksamhetsstyrning, uppföljning, kontroll, frihet, ansvar, governmentality, 
panopticon, produktiv makt, disciplin. 
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1. 

1. INLEDNING 
 
Denna studie fokuserar på ett specifikt styrmedel inom verksamhetsstyrning. 
Det styrmedel rapporten redogör för är självstyre genom fenomenet flexibla 
arbetstider.  
 
Tidigare studier har visat att verksamhetsstyrning och dess innebörd under de 
senaste åren modifierats i takt med samhällets utveckling. Enligt Lindvall är nya 
konkurrensförhållanden, ny teknik tillsammans med öppnade gränser för 
samarbete, betydande faktorer som drivit denna utveckling framåt. Det är 
kraven på att kontinuerligt förbättra och utveckla processer, produkter och 
tjänster som enligt Lindall skapar förändring inom verksamhetsstyrning.1  
Organisatoriska styrmedel har därför behövt adapteras efter nya 
marknadsförhållanden, vilket resulterat i modernisering av den traditionella 
ekonomistyrningen. 
 
Självstyre är en typ av styrning som används inom företagsekonomin. För att 
skapa förståelse för självstyre och dess innebörd, bör begreppet ”styrning” 
kartläggas innan studien fördjupar sig i fenomenet flexibla arbetstider. 
Begreppet ”styrning” fyller per definition samma funktion som termen makt 
enligt Hörnqvist som redogör för Foucaults maktanalys. Hörnqvist menar att 
samhället bygger på makt men att denna utövning inte tar samma form överallt.2 
Termen makt definieras i sin tur som styrning av andras och ens eget beteende i 
samhället enligt Foucaults governmentality som Themar och Blomqvist redogör 
för. Deras studie visar att governmentality, även kallad styrmentalitet, har 
utgångspunkt i hur stater väljer att tillämpa olika tekniker och taktiker för att 
styra beteenden genom olika medel3.  
 
Nilsson skriver dock att Foucaults styrmentalitet tillämpas på samma sätt inom 
företagsekonomin.4 Författaren menar att verksamhetsstyrning som omfattar 
organisationer och företag, påverkas och formas av governmentality. Han får 
stöd av Sörling, som i sin doktorsavhandling gör en likartad koppling.5  
 
Hultqvist och Peterson definierar governmentality som maktutövning vilken gått 
från centrerat styre till att bli ett mer liberaliserat och decentraliserat sådant, där 
”frihetsaspekterna framhävs, varvid makten får ett mer positivt och livsbejakande 
ansikte”.6 Författarna får stöd av Hörnqvist som menar att regressiv makt som 
innebär att undanröja, utestänga, förvisa, undertrycka samt marginalisera, 
alltmer frångås och blivit mindre framträdande. Hörnqvist skriver att 
regressivitet ersätts av en produktiv och positiv makt som handlar om att 
stimulera, kontrollera, övervaka och organisera istället för att förtrycka och 

                                                        
1 Lindvall, J., 2001 
2 Hörnqvist, M., 2012 
3 Themar, E., Blomqvist, J., 2011 
4 Nilsson, R., 2008, 
5 Sörling, S., 2002 
6 Hultqvist, K., Peterson, K., 1995, s. 25 
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begränsa de krafter som makten omfattar.7 Hörnqvist får stöd av Börjesson och 
Rehn som menar att makt inte bara handlar om begränsningar och förtryck, utan 
snarare om att makt i alla högsta grad är en produktiv och uppmuntrande kraft.8 
Exempel på detta är självstyre, där medborgare tar på sig förpliktelser i utbyte 
mot frihet som erbjuds inom ramarna för lagar och regler som samhället och 
företag skapar.  
 
Kroppslig bestraffning, som under århundraden genomsyrade samhället, har 
enligt Nilsson ersatts med disciplinering vars syfte är att begränsa människans 
frihet.9 Christensen et.al. menar att disciplineringens framväxt under 1700-talet 
ger samma maktutövning som tidigare kroppsstraff. Skillnaden är att 
disciplinering blivit en accepterad norm i samhället, vilket gör att den tas för 
givet. 10  Dessutom var makt synlig via fysiska bestraffningar, medan 
maktutövning via disciplinering enligt Nilsson är osynlig genom att istället 
använda tillsägelser, regelsystem, belöningar och uppmuntringar i olika 
former.11 Christensen gör även en intressant koppling till Bourdieu, som menar 
att individer är fångar i en samling av institutioner som styr individer mentalt till 
följd av disciplineringens implementering i samhället.12 Det har resulterat i ett 
panopticerat förhållningssätt där individer är inskolade till att kontrollera sig 
själva och hålla sig i schack utan fysiskt närvarande makt som talar om vad och 
hur människor får göra.   
 
Samma fenomen återfinns inom verksamhetsstyrning på arbetsplatser som 
präglas av självstyre. Findlay och McKinlay redogör för denna panopticerade 
utveckling bland anställda, där författarna använder Foucaults teorier som 
utgångspunkt. 13  I takt med att samhället förändrats, har även 
verksamhetsstyrningen följt med i samma mönster. Anställda själva 
automatiserar maktutövning som genom disciplinering accepterar friheten inom 
ramarna för de handlingsalternativ som arbetsgivaren fastställer. Findlay och 
KcKinlay talar om att anställda styrs till ökad självkontroll.14 Detta ger grund för 
en verksamhetsstyrning baserad på självreglerande anställda.  
 
Självstyre på arbetsplatsen växte fram under 1980-talet i Sverige och innebar 
förändringar på svensk arbetsmarknad. Allvin et.al:s rapport återger 
utvecklingen av internet på 90-talet som en viktig faktor till framväxten av 
självstyre, som de benämner flexibla arbetstider. Internet gav dessutom 
möjlighet till att arbeta hemifrån. Det sågs som ett miljövänligt alternativ till att 
styra och leda organisationer som arbetar internationellt.15 Allvin et.al. får stöd 
av Lindvall som menar att persondatorns introduktion på arbetsplatsen var en 
avgörande faktor till en decentraliserad utveckling som samordnade och 

                                                        
7 Hörnqvist, M., 2012 
8 Börjesson, M., Rehn, A., 2009 
9 Se och jmf Nilsson, R., 2008 
10 Christensen, S., et.al. 2011 
11 Nilsson, R., 2008 
12 Christensen, S., et.al. 2011 
13 Findlay, P., McKinlay, A., 2003 
14 Ibid. 
15 Allvin, M., Mellner, C., Movitz, F., Aronsson G., 2012 
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förbättrade kommunikationsutbyten.16 Författaren syftar på att ett snabbt och 
smidigt kommunikationsutbyte ger konkurrensfördelar vilket ställde krav på att 
organisationer blev mer flexibla än de varit tidigare. Inte minst förbättrades 
kontroll över anställda utan fysisk närvaro genom dataregistreringar. 
 
Allvin et.al. skriver vidare om att införandet av självstyrda arbeten var en 
nödvändig faktor för att uppnå balans mellan familje- och arbetsliv till följd av ett 
alltmer krävande arbete vars karaktär var under förändring.17 Arbetsplatsen 
började bli intellektuellt krävande från att ha byggt på rutiner med bestämda 
föreskrifter och regler. Av denna anledning förändrades synen på hur chefer 
skulle styra och leda organisationer enligt Allvin et.al, vilket resulterade i att 
även anställdas privatliv kom att påverkas.  
 
Bergstrand talar om självstyre genom ökat ansvarstagande under 80-talet 
medan Janesson et.al. beskriver samma fenomen genom begreppet 
ansvarsstyrning. Det författarna syftar på är decentralisering av arbetsuppgifter 
som skedde i större omfattning, vilket innebar att fler fick förmånen att kunna 
disponera arbetstid efter egna önskemål.  Med andra ord fördelades det 
självstyrda arbetet ut på fler medarbetare vilket automatiskt medförde ökat 
ansvar hos respektive anställd.  
Både Bergstrand och Janesson et.al. skriver om decentralisering som leder till att 
anställda får möjlighet till inflytande över sitt dagliga arbete. Detta ökar i sin tur 
motivation, arbetsuppgifter blir roligare samt att personligt resultatansvar 
uppmärksammar ekonomiska utfall på ett tydligare sätt. Dessutom återger 
författarna att självstyrt arbete är mer anpassningsbart till marknadens krav och 
förändringar.18    
 
Även Greve beskriver i sin rapport att det ökade kravet på flexibla 
organisationer i svensk industri på 80- och 90-talet, medförde att den 
traditionella hierarkiska organisationen gav vika för decentralisering av 
arbetsuppgifter som ledde till tvärfunktionella arbetsorganisationer. Greve 
menar att individer delades in i arbetsgrupper vilka fick ansvar för hela 
processer i dessa organisationer.19  
 
En annan viktig aspekt som Haglund et.al. belyser är uppföljning och kontroll av 
decentraliserat och självstyrt arbete som författarna kallar internkontroll. Det 
Haglund et.al. vill förmedla är att självstyre måste kunna stämmas av och 
kontrolleras för att ge styrningseffekt.20 En form av tillsyn och avstämning som 
kan jämföras med den panopticering som skett, måste existera i varje 
organisation. Genomförande och återrapportering går hand i hand för att 
självstyrt arbete skall kunna tillämpas i enlighet med uppsatta verksamhetsmål.  
 

                                                        
16 Lindvall, J., 2009 
17 Allvin, M., et al. 2012 
18 Bergstrand, J., 2003 
18 Jannesson, E., Abrahamsson, G., Skoog, M., 2013 
19 Greve, J., 1999 
20 Haglund, A., Sturesson, J., Svensson, R., 2005 
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Självstyre genom flexibla arbetstider finns i många former och varianter på 
arbetsplatsen. Den vanligaste är den som innebär att personal kan komma inom 
specifika tider på morgonen, t.ex. att arbetsdagen börjar mellan kl. 7-9 och 
fortlöper 9 timmar med en timmes lunch. Andra varianter är exempelvis delade 
arbetsveckor, där två personer delar på en heltid om 40 timmar, alternativt 4 
dagars arbetsveckor med 10 arbetstimmar om dagen. Arbetstider som innebär 
att anställda kan arbeta hemifrån vissa dagar eller jobba virtuellt är ett andra 
exempel. Det är endast fantasin som sätter gränser vad gäller utbud av flexibla 
arbetstider.  
 
Självstyre kan även vara utmanande för organisationer. Därför är studiens 
ambition att utforska ämnet ur ett styrperspektiv med avsikt att försöka besvara 
angiven problemformulering och skapa förståelse inom området.  
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1.1 PROBLEMBAKGRUND 

Verksamhetsstyrningens innebörd har från början begränsats till formella regler 
och föreskrifter som ramat in arbete i både tid och rum. Frågor var definierade 
om hur, var och när arbete skulle utföras som har sin grund i industrialismens 
funktionsbaserade organisationsformer. Bergstrand menar att anställda enbart 
kunde motiveras genom kvalitet och produktionsvolym inom funktionsbaserade 
organisationer.21 Vad författaren menar är att företagens mål var att producera 
så mycket som möjligt, till så hög kvalitet som möjligt, enligt bestämda 
instruktioner och föreskrifter. Därmed begränsades både motivation och 
anställdas kreativa förmåga. Regler var dessutom bundna till ekonomiska mått 
och finansiella termer utan några större hänsynstaganden till personal och dess 
intellekt.  
 
Johanson och Skoog talar om att traditionell styrning har problem med förståelse 
och motivering, utveckling, förbättring och förändring av verksamheter.22 
Författarna får stöd av Alvin et.al. som menar att traditionella arbetsvillkor vill 
generera fram ett förväntat beteende, ett bestämt handlingsmönster medan 
självstyre istället tar vara på varje individs personliga egenskaper och 
möjligheten till kreativitet, ansvar och lärande.23 
 
Samhällets krav på förnyelse, utveckling, förbättrade produkter, tjänster och 
processer inom organisationer, har bidragit till att tid- och rumsbegränsning 
blivit alltmer diffus, framförallt genom införandet av självstyre. Konkret handlar 
det om att självstyrda arbetsuppgifter växt fram som en viktig del av 
verksamhetsstyrningens nya styrmedel där tid- och rumsbegränsning luckrats 
upp vad gäller arbetsprocesser.24 Många anställda, framförallt tjänstemän har 
idag möjlighet till att planera egna arbetsuppgifter så länge arbetet blir utfört 
och verksamhetsmål uppfylls. Erwing skriver exempelvis om självständiga 
enheter med resultatansvar som under 70- och 80-talet började växa fram där 
ansvar delegerades ut på fler anställda.25  
 
Därför bör självstyre genom flexibla arbetstider sannolikt vara en del av de 
“moderna” styrmedel som behövs för att uppnå effektiva och konkurrenskraftiga 
verksamheter. Poängen är inte att moderna styrmedel ska ersätta formella regler 
som definierar arbete i tid och rum. Däremot visar förändringen att självstyre 
blivit ett viktigare inslag i hur chefer bör gå tillväga för att styra organisationer.  
Resonemanget får stöd av Lindvall som menar att ny och modern 
styrningsfilosofi präglas av större flexibilitet och tydligare ansvarstagande för att 
uppnå prestationer i företag.26 
 
Börjesson och Rehn som studerar Foucaults maktanalys, menar att maktstyrning 
inte är något individer bara utövar, utan de föds snarare in i ett nätverk som 

                                                        
21 Bergstrand J., 2003 
22 Johanson, U., Skoog, M., 2007 
23 Allvin M et al. 2012 
24 http://www.fas.se/sv/Publicerat/Forskare-berattar/Forskare-berattar-2004/Flexibla-
arbetsvillkor-inte-alltid-bra 2013-04-13 11:25  
25 Ewing, P., 1992 
26Lindvall, J., 2009 

http://www.fas.se/sv/Publicerat/Forskare-berattar/Forskare-berattar-2004/Flexibla-arbetsvillkor-inte-alltid-bra
http://www.fas.se/sv/Publicerat/Forskare-berattar/Forskare-berattar-2004/Flexibla-arbetsvillkor-inte-alltid-bra
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genomsyras av makt i varje socialt varande.27 Poängen är att det skett en 
förskjutning av maktutövningen som tidigare tillämpat styrning via repressiva 
beteendereglerande mekanismer. Idag har fokus istället flyttats till produktiv 
makt som i stora drag förespråkar utveckling, ansvar, frihet och självstyre, både i 
samhället i stort, men även inom verksamhetsstyrning enligt Hörnqvist28. 
Maktutövning är minst lika omfattande som förr, det är enbart sättet att styra 
som förändrats där styrning fått en positiv klang.  
 
Avsikten med denna rapport är att få djupare insikt i hur maktutövning via 
självstyre tillämpas i praktiken inom verksamhetsstyrning och hur det kan gå till 
när självstyrt arbete kontrolleras och följs upp av chefer.  
Det finns mängder med forskning kring maktutövning och självstyre, både 
övergripande och forskning med viss bestämd inriktning. Den kanske mest 
framstående är Foucaults maktanalys, som utgör utgångspunkten i studiens 
teoretiska referensram. Foucaults teorier har vidare utvecklats och förespråkas 
av bland annat Miller och Rose. Hörnqvist och Nilsson är två svenska författare 
som redogör för Miller och Roses teorier. Dessa teorier ingår i rapportens 
teoretiska utgångspunkt. 
 
Självstyre genom fenomenet flexibla arbetstider behandlas huvudsakligen ur 
andra perspektiv där fokus läggs på individen, hur denna exempelvis upplever 
balans mellan arbete och privatliv ur ett välmåendeperspektiv. Studierna är 
gjorda ur ett psykologiskt eller pedagogiskt perspektiv snarare än ett 
företagsekonomiskt. Exempel på detta är Alfredsson et.al:s rapport och Hansons 

akademiska avhandling.  
Därför anses det viktigt att poängtera att denna studie har en företagsekonomisk 
ansats mot verksamhetsstyrning. Av denna anledning ses studien som ett nytt 
och intressant kunskapsbidrag inom företagsekonomin. 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Mot bakgrund av ovanstående redogörelse, görs försök till att besvara följande 
frågeställningar: 
 

● På vilka sätt kan självstyre genom fenomenet flexibla arbetstider användas 
av chefer för att styra organisationer? 

● På vilka sätt kan chefer följa upp och kontrollera självstyrt arbete genom 
flexibla arbetstider?  

1.3 SYFTE  

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur självstyre med avseende 
på fenomenet flexibla arbetstider kan användas av chefer för att styra 
organisationer.  

                                                        
27 Börjesson, M., Rehn, A., 2009 
28 Hörnqvist, M., 2012  
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2. METOD 
Detta kapitel är indelat i fyra delar. Den första delen redogör för vilken 
vetenskaplig ansats studien utgår ifrån. Kapitlet förklarar varför rapporten väljer 
att utgå från dessa teoretiska referensramar. 
Del två presenterar det praktiska tillvägagångssättet och ger beskrivning av 
studieprocessen från början till slut. 
 
Varje metod och har styrkor och svagheter, vilket gör att kritik presenteras mot 
vald forskningsansats för att belysa brister som kan finnas i tillvägagångssättet. 
Avsikten är att belysa hur studien kan utföras genom modifikation av metoden, 
detta görs i den tredje delen i detta kapitel. Kapitlet avslutas med källkritik i del 
fyra, för att resonera kring källornas tillförlitlighet. 

2.1 VETENSKAPSTEORETISK REFERENSRAM 

2.1.1 Hermeneutisk utgångspunkt 

Hermeneutiken går enligt Hartman ut på att förstå hur människor föreställer sig 
olika företeelser i sin omgivning.29 Denna åsikt delas av Arbnor och Bjerke som 
skriver att det är skillnad på att förklara och att förstå. Författarna delar in 
hermeneutik och positivism i olika fack, där analytiskt synsätt och systemsynsätt 
tillhör positivism. Dessa har som utgångspunkt att förklara. Aktörssynsätt ingår i 
hermeneutiken och har som mål att förstå.30  
Då avsikten med studien är att skapa förståelse för fenomenet självstyre, hamnar 
rapporten naturligt i aktörssynsättet med fokus på den verklighet som valda 
intervjuobjekt upplever, men även baserat på tidigare yttranden skapade av 
människor i form av teori.   
 
För att förstå helheten i hermeneutiskt synsätt måste två begrepp särskiljas: 
förklaring och förståelse. 
Andersson talar om att förklaring till en företeelse i princip är giltig för alla, det 
vill säga generaliserbar.31 Han belyser ett exempel där hjärtinfarkt förklaras 
genom att den uppstår till följd av en blodpropp, vilket ses som ett kausalt 
samband ur ett positivistiskt perspektiv. För att förstå en hjärtinfarkt, behöver 
individer söka efter sociala fenomen som skiljer sig från människa till människa. 
Han får stöd från Ödman som gör likartade kopplingar mellan förståelse och 
förklaring i sin forskning.32  
Här följer ett förenklat och reviderat exempel ur Anderssons bok: 
 
- En hjärtinfarkt kan upplysa person A att denne måste ändra sin kost, person B 
väljer att ta sitt liv samtidigt som person C inte bryr sig alls. Alla tre personer har 
fått hjärtinfarkt till följd av en blodpropp. Däremot upplever de sjukdomen på 
olika sätt.  

                                                        
29 Hartman, J., 2004 
30 Arbnor, I., Bjerke, B., 1994 
31 Andersson, S., 1979 
32 Ödman, P-J., 1979 
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Eftersom avsikten är skapa förståelse för fenomenet flexibla arbetstider samt på 
vilka sätt fenomenet används inom verksamhetsstyrning, är det viktigt att beakta 
ovanstående resonemang. “Samma verklighet” kan tolkas olika av personer. Det 
är dessa tolkningar rapporten avser att fånga upp för att konstruera en 
verklighet baserat på intervjuaktörernas subjektiva uppfattningar.  
 
Det är inte enbart intervjuaktörerna som är centrala i studien. Den teoretiska 
referensramen utgör en viktig del vad gäller hermeneutikens utgångspunkt.  
Referensramen består av litteratur om ämnet självstyre och flexibla arbetstider i 
form av tidigare forskning, artiklar och andra rapporter som anses lämpliga. 
Författarna till dessa teoretiska källor redogör för egna uppfattningar om 
självstyre och flexibla arbetstider. Därmed sätter de personlig prägel på hur de 
tolkar verkligheten de studerar eller lever i, vilket skapar en teoretisk 
referensram uppbyggd av subjektiva synvinklar. 
Genom att kombinera empiri och teoretisk referensram, är avsikten att bidra till 
djupare insikt och heltäckande bild av hur verkligheten vad gäller självstyre 
genom fenomenet flexibla arbetstider konstrueras ur olika perspektiv. På det 
sättet skapas förståelse för hur självstyre med avseende på fenomenet flexibla 
arbetstider kan användas för att styra organisationer. 
 
Patel och Davidson menar att forskare ska sträva efter att försöka skapa 
helhetsbild i forskningsproblemet genom att tolka och förstå teori och empiri 
med utgångspunkt i förförståelsen i ämnet.33 Hartman förklarar förförståelse på 
följande sätt: Om forskaren har förkunskap om ett ämne, så förstår denne hur 
han eller hon skall tolka olika intryck34 , i studiens fall empirin genom 
intervjuaktörer. 
Hartmans resonemang är väsentligt: Innan denna studie genomförs, finns viss 
teoretisk kunskap om styrningsfenomen inom verksamhetsstyrning som 
erhållits via tidigare högskolestudier. Ämnet studeras vidare under 
forskningsprocessen vilket presenteras i den teoretiska referensramen innan 
empirin behandlas. På det sättet ökar förförståelsen som leder till djupare 
förståelse för den information som intervjuaktörerna delar med sig av. Detta 
resonemang utvecklas ytterligare i separat avsnitt som behandlar aktörssynsätt 
och den hermeneutiska spiralen. 

2.1.2 Aktörssynsätt 

Perspektivet att undersöka människors upplevda omvärld med tolkande 
förhållningsperspektiv, kallas enligt Arbnor och Bjerke för aktörssynsätt som 
ingår i hermeneutisk lära. Författarna menar att syftet med aktörssynsätt inte är 
att förklara, utan handlar istället om att skapa helhetsförståelse genom 
intervjuaktörer och deras uppfattning om verkligheten.35 Enligt aktörssynsättet 
motsvarar således studiens intervjupersoner dessa aktörer. Detta framgår 
genom att diskussion förs med utgångspunkt från den teoretiska referensramen 
som sedan kopplas till empiri via intervjuaktörer.  
 

                                                        
33 Patel, R., Davidson, B., 2011 
34 Hartman, J., 2004 
35 Arbnor, I., Bjerke, B., 1994 
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Författarna menar att varje individ utgör en beståndsdel av helhetsförståelsen 
och skriver om att synsättet inte enbart strävar efter att kartlägga aktörers 
handlingar. Det centrala ligger i att undersöka vilken innebörd och betydelse 
dessa handlingar har för respektive aktör.  Författarna får stöd av Wallén som 
talar om att aktörernas värderingar och avsikter skall iakttas.36 På det sättet 
skapas social konstruktion baserad på subjektiva värderingar.  Denna 
konstruktion förmedlar en verklighet som varierar från aktör till aktör till följd 
av individuella olikheter vad gäller kunskap, uppfattningar samt den miljö 
individer vistas i. Månson kallar dessa individuella uppfattningar för subjektiva 
betydelser som han menar står i centrum för att kunna skapa förståelse för hur 
samhället konstrueras.37 Halvorsen går i linje med Månson och talar om att det 
inte finns oföränderliga lagar för människa och samhälle. Han menar att social 
konstruktion istället bygger på människans möjlighet till att kunna förändra och 
upphäva det bestående och därmed skapa och påverka framtiden.38 Social 
konstruktion lyser igenom i empirikapitlet, där det blir tydligt att 
intervjuaktörerna har lika och olika uppfattningar om fenomenet som studeras. 
Även om samtliga aktörer har chefspositioner, skiljer sig värderingarna och 
åsikterna åt i vissa avseenden till följd av olika sociala bakgrunder. Därmed 
formas social konstruktion av både likartade samt skilda resonemang.  
 
Ödman sammanfattar förståelse genom en hermeneutisk cirkel som innebär att 
djupet av förståelse pendlar mellan helhetsnivå och delnivå och vice versa.39 
Patel och Davidson skriver också om detta, men använder sig av annan 
benämning, “hermeneutisk spiral”. De menar att hermeneutisk tolkningsakt inte 
har något slut utan helhet lever och utvecklas ständigt med djupare kunskap.40 
Olsson och Sörensen förtydligar detta resonemang, där de talar om att det börjar 
med förförståelse som handlar om förkunskaper och erfarenheter i ämnet som 
utgångspunkt. Det är enligt författarna förkunskaper som styr tolkning av det 
material som samlas in. Förståelse utökas under vägens gång med hjälp av 
nytillkommet material som litteratur och intervjuer. Författarna menar att 
forskare pendlar mellan helhet och del, samt del och helhet. 41  De får stöd av 
Backman och Gardelli, som förklarar det på följande sätt:  
 

“Tolkningen av en specifik del ger en viss förståelse, som sedan bidrar till ny 
förståelse av en helhet, som i sin tur bidrar till ny förståelse av en viss del, 
och så fortsätter rörelsen i helhet-del-cirkeln”.42 

 
Det innebär att nytillkommet material gör att helheten ständigt är i förändring. 
Delarna relateras till helheten, samtidigt som helheten ständigt modifieras och 
relateras tillbaka till delarna. Därmed sker en fördjupning under forskningens 
gång i spiralrörelse där förförståelse samspelar med “ny” förståelse med hjälp av 
egna tolkningar av det material som samlas in under forskningsprocessen.  

                                                        
36 Wallén, G., 1996 
37 Månson, P., 2007 
38 Halvorsen K., 1992 
39 Ödman, P., 1979 
40 Patel, R., Davidson, B., 2011 
41 Olsson, H., Sörensen, S., 2011 
42 Backman, Y., et.al. 2012, s. 327 
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Det som studien önskar att åstadkomma är helhetsförståelse genom att använda 
egna erfarenheter och förkunskaper i ämnet via förförståelse. Därefter utökas 
förståelsen genom att samla in lämpliga källor som utgör studiens teoretiska 
referensram. Vidare utökas förståelsen med social konstruktion som baseras på 
individuella aktörsperspektiv genom personliga intervjuer. Detta förfarande är 
grunden i studiens forskningsprocess.  
 
Förfarandet gäller för studiens teoretiska referensram och empirin som 
utvecklas och formas om kontinuerligt under forskningsprocessen, trots att det 
vid åtskilliga tidpunkter anses att dessa kapitel är färdigställda. Därmed följer 
forskningsprocessen den hermeneutiska spiralen och pendlar mellan del och 
helhet och vice versa. Det innebär att fler källor tillkommer på vägens gång där 
den teoretiska referensramen modifieras även efter att intervjuerna är 
genomförda. Det förekommer också att enstaka intervjuaktörer kontaktas i 
efterhand för att förtydliga vissa resonemang vilket gör att empirin kompletteras 
under forskningsprocessen. Kontakt som upprättas i efterhand sker via telefon 
för att snabbt kunna få respons på frågor som ställs till berörda intervjuaktörer. 
 
Således finns nytillkomna teoretiska källor i avsnittet för diskussion, vilka inte 
presenteras i den teoretiska referensramen. Detta forskningsförfarande tros 
vara förbjudet i början av forskningsprocessen, vilket visar brister i 
förförståelsen om hermeneutik. Men efter djupare studier i metodlitteratur 
berikas förståelsen genom den hermeneutiska spiral som tillåter detta 
tillvägagångssätt. 

 
Figur 1. Den hermeneutiska spiralen 

 

 
Källa: Olsson, H., Sörensen, S., 2011, s. 165 
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Viktigt att poängtera är att självstyre genom flexibla arbetstider inte fungerar på 
egen hand. Fenomenet formas och uttrycks istället genom aktörernas tankar och 
handlingar i samspel med andra människor i den tillvaro och sociala miljö de 
befinner sig i. För att kunna studera detta, undersöks varje aktör separat genom 
individuella intervjuer för att få fram det subjektiva från varje aktör, utan att 
svaren påverkas av någon annan. Målet är att konstruera en verklighetsbild 
baserad på individuella aktörers synvinklar som i sin tur kan utgöra ett 
kunskapsbidrag till att öka förståelsen för hur verkligheten är konstruerad.  
 
Vidare är dialog central i aktörssynsätt för att förstå och tolka svar som aktörer 
återger. Arbnor och Bjerke skriver om att det är viktigt att vara genuint 
intresserad av aktören som intervjuas och att ha nyfikenhet, delaktighet och 
ödmjukhet mot dennes sociala verklighet samt verklighetsuppfattning.43  På det 
sättet ökar chansen till att få fram möten med väl formulerade svar på ställda 
frågor, samt chans till att ställa följdfrågor som skapar intressanta diskussioner. 
Därmed sätts inte heller personliga värderingar på vad aktörerna har att berätta. 
Deras subjektiva uppfattning om verkligheten står istället i centrum för att få 
trovärdighet i rapporten. Detta syns då studien både presenterar citat för att 
ordagrant återge vad som sägs, samt för att rapporten omfattar individuell dialog 
med respektive intervjuaktör.  

2.1.3 Kvalitativ ansats 

Enligt Lundahl och Skärvad lämpar sig kvalitativ metod för frågeställningar som 
har för avsikt att förstå hur grupper och individer förhåller sig till olika fenomen 
såsom frågor om arbetsorganisationer. 44  Då ett fenomen studeras inom 
verksamhetsstyrning, används kvalitativ ansats för att besvara frågeställning och 
syfte på ett lämpligt och trovärdigt sätt. Detta utförs genom kontinuerlig kontakt 
med chefer som utövar denna typ av styrning. 
 
Arbnor och Bjerke skriver om indelning av data som “hård” och “mjuk”. De 
menar att kvalitativ data oftast benämns som “mjukdata” och där kvantitativ 
data då kallas “hårddata” i analys- och systemsynsättet. Han fortsätter med att 
redogöra för aktörssynsätt som istället upplever dessa intervjuer som 
“hårddata” eftersom det anses vara aktörssynsättets basdata.45 För att inte 
blanda i ihop dessa begrepp, syftar termen “data” till att motsvara det kvalitativa 
intervjuunderlaget i denna studie.  
 
En kvalitativ studie är enligt Hartman, när forskaren inte har för avsikt att dela in 
data i siffror.46 Hartman får stöd av Fejes och Thornberg vilka redogör för att 
kvalitativ forskning använder “orddata”.47 Studiens data är endast hänförlig till 
kvalitativ metod då den erhålls via personliga intervjuer. Materialet 
sammanställs i empiriavsnittet där återkommande data delas in i kategorier. 
                                                        
43 Arbnor, I., Bjerke, B., 1994 
44 Lundahl, U., Skärvad, P-H., 1982 
45 Arbnor, I., Bjerke, B., 1994 
46 Hartman, J., 2004 
47 Fejes, A., Thornberg, R., 2009 
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Avsikten är att försöka sammanställa empirin på ett tydligt och lättläst sätt. I och 
med att dessa data inte består av siffror, anses kategorisering som lämpligt för 
att kunna återge en korrekt och tydlig bild av en social konstruktion som 
intervjuaktörerna presenterar.  
 
De slutsatser och resultat som presenteras i studien baseras på abduktion som 
enligt Patel och Davidson handlar om att dra slutsatser från både empiriskt 
material och tidigare forskning.48 Abduktion är således en kombination av 
deduktion, där studien utgår från en modell/teori som testas i verkligheten, samt 
induktion som innebär motsatsen. Deduktion utgår istället direkt från praktiska 
observationer för att exempelvis bygga en modell inom ett bestämt teoretiskt 
referensområde.  
Kvalitativt material går i stort sett inte att kvantifiera i siffror för att mäta, skapa 
diagram och kvantifiera i olika fack. Genom analys av subjektiva uppfattningar 
och teoretisk referensram, genereras en enhetlig konstruktion av den verklighet 
som utgör studiens underlag för att dra slutsatser. Rapportens slutsatser 
presenteras i punktform i enskilt kapitel. Detta kapitel har som avsikt att 
förtydliga och konkretisera vad rapporten kommer fram till. 

2.1.4 Fallstudie 

En fallstudie är enligt Wallén något som forskare gör för att exempelvis en 
organisation ska börja fundera över ett visst fenomen eller en process. Han 
fortsätter att berätta om att fallstudier är bra för forskare eftersom det kan ge 
djup kunskap om en verklighetsbaserad process istället för att studera ett 
teorietiskt begrepp.49 Patel och Tebelius fortsätter med att skriva att fallstudier 
går ut på att få ut information från en begränsad grupp. Från denna grupp 
försöker forskare få ut så mycket information som möjligt via flera variabler, till 
skillnad mot surveyundersökningar som vänder sig till en större grupp.50 
Författarna får stöd av Halvorsen som menar att en undersökningsenhet utgörs 
av en eller några få enheter, till exempel individ, grupp eller lokalsamhälle.51 
Även Jacobsen lägger vikt på begreppet undersökningsenhet, då enheten inte 
alltid behöver utgöra en grupp, utan kan bestå av fler former precis som 
Halvorsen beskriver. Jacobsen menar att definitionen på en fallstudie är otydlig 
och citerar därför Andersen som skriver att fallstudier;  
 

“...rör sig om ett eller några få fall som görs till föremål för ingående 
studier. Antingen för att det bara finns ett eller några få fall eller för att det 
bara är ett eller några få fall som är tillgängliga för forskaren”.52  

 
Fallen som Andersen syftar på utgörs av undersökningsenheter. 
 
I början av forskningsprocessen är det inte självklart att denna rapport utgör en 
fallstudie då definitionen är otydlig. Det som skapar osäkerhet, är Halvorsens 
definition på undersökningsenhet vilken kan innefatta betydligt fler 
                                                        
48 Patel, R., Davidson, B., 2011 
49 Wallén, G., 1996 
50 Tebelius, U., Patel, R., 1987 
51 Halvorsen, K., 1992 
52 Jacobsen, D., I.,, 2007, s. 62 
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undersökningsformer än vad som från början antagits. Av resonemangen ovan 
finns dock utrymme att klassificera denna rapport som fallstudie.  
 
Merriam skriver att fallstudier kan utföras på företeelser, i studiens fall 
fenomenet flexibla arbetstider. Han fortsätter med att beskriva fallstudier som 
att den som utför fallstudien ska uppmärksamma hur en grupp hanterar ett 
problem. Författaren skriver att analys av insamlad data sker löpande i 
fallstudier. När forskaren börjar med studien, vet han inte vart den ska sluta och 
slutprodukten består i analyser denne gör under forskningsprocessen.53 Med 
detta kan paralleller dras till hermeneutiska spiralen där kunskap gräver sig 
djupare allt eftersom forskaren genomför sin undersökning. Resonemanget får 
stöd av Halvorsen som menar att fallstudiens syfte inte är att generalisera, utan 
istället analysera och utveckla helhetsförståelse54. 

2.2  TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

2.2.1 Insamling av teoretisk referensram 

Arbetets sekundära källor utgörs av befintligt material i form av forskning kring 

ämnet styrning och självstyre, flexibla arbetstider samt andra etablerade teorier 

hänförliga till verksamhetsstyrning. Företagsekonomiskt material eftersträvas 

som både har bredd och djup i ämnet vilket gör att äldre källor används för att 

studera verksamhetsstyrningens utveckling. Dessutom används litteratur som 

har inslag av psykologiska aspekter där framförallt Foucaults och Benthams 

forskning om governmentality och panopticon tillämpas. Avsikten är att förklara 

styrning som maktutövning vilken formar verksamhetsstyrning till följd av 

samhällets maktrelationer som är under ständig förändring. Företagsekonomi 

handlar inte bara om siffror, utan utgörs av på vilket sätt människor väljer att 

handla, agera och ta beslut vilket påverkar hur verksamhetsstyrning utvecklas 

och förändras. Därför finns inslag av psykologiska och sociologiska aspekter i 

studien för att kunna bemöta syfte och problemformulering.  

  

För att hålla hög tillförlitlighet, är källor som väljs från internet publicerade av 

respekterade företag och organisationer. Tidigare forskning och avhandlingar 

inom styrning och självstyre söks i databaser på Stockholms universitet och 

Högskolan i Gävle, vilka har tillgång till publicerade forskningsartiklar och 

studier. Sökord som används är “flexibla arbetstider”, “självstyre”, “inneboende 

kraft”, “flexible working hours” “governmentality”, “autonomy”, ”self 

governance”, ”surveillance”, ”panopticon” samt ”disciplin”.  

Nya källor söks kontinuerligt som anses vara väsentliga för studien. Framförallt 

presenteras dessa i studiens diskussionsdel, trots att dessa inte finns med i den 

teoretiska referensramen. Detta tillvägagångssätt får stöd av hermeneutiska 

spiralen som presenterats tidigare. 

                                                        
53 Merriam, S., B., 1994 
54 Halvorsen, K., 1992 
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Trots att det vid åtskilliga tillfällen anses att studiens teoretiska referensram är 

färdigställd, görs löpande förbättringar och tillägg under forskningsprocessen i 

kapitlet. Detta innebär att även den teoretiska referensramen är under ständig 

förändring under studiens gång. 

2.2.2 Bearbetning av teoretisk referensram 

För att få struktur på studien, delas teoriavsnittet in i olika avdelningar. 

Utgångspunkten utgörs av Foucaults maktanalys som definierar vad styrning och 

självstyre innebär. Foucaults teorier bidrar till att skapa förståelse och är en 

förutsättning för att kunna besvara problemformuleringen på ett trovärdigt sätt. 

Det som framförallt lyfts fram är begrepp som governmentality, panopticon, 

makt och styrning. Foucaults teorier har en psykologisk och sociologisk ansats 

som berör samhället i stort där relation mellan individ och stat är central. Detta 

kan ställa frågan varför hans teorier är viktiga för verksamhetsstyrning. En 

förklaring är att företagsekonomi inte enbart består av siffror, utan av 

människor som i sin tur formar och utvecklar ämnet. Därmed är det troligt att 

psykologiska och sociologiska aspekter måste beaktas även inom 

verksamhetsstyrning, då det utan tvekan råder ett samspel mellan människor. 

Den teoretiska referensramen utvisar dessutom att både styrtekniker inom 

företagsekonomin och samhället i stort har utvecklats i samma riktning.  

 

Vidare presenteras hur verksamhetsstyrning modifierats i takt med 

samhällsförändringar. Därefter görs ytterligare fördjupning i ämnet med fokus 

på självstyre, där fenomenet flexibla arbetstider har sin utgångspunkt. Kapitlet 

bearbetar begrepp som informella styrmedel, självstyre, decentralisering, mål 

överrensstämmelse, ansvar, uppföljning och kontroll, frihet och 

kunskapsdelning. Avslutningsvis redogör kapitlet för tidigare forskning inom 

självstyre genom fenomenet flexibla arbetstider.  

2.2.3 Val av bransch och företag 

Studien vänder sig till flera branscher bestående av verkstadsindustri, offentlig 
verksamhet, telekom, media, försäljning, redovisning och revision, finans, IT 
samt rekrytering och bemanning. Anledningen till varför studien beaktar flera 
branscher beror på snöbollsurvalet som används som urvalsmetod. Det innebär 
att empirin består av intervjuaktörer som är och blir tillgängliga under 
processen. Snöbollsurvalet presenteras i detalj i avsnittet för urvalsmetod.  
 
Rapporten har även spridning vad gäller storlek på företag, där de minsta har 
cirka 15 anställda och det största 40 000 världen över. Det visar att studien 
skulle kunna utföras på olika sätt. För att få gediget underlag och öka förståelsen 
för flexibla arbetstider, samt hur företag följer upp det flexibla arbetet, 
undersöks chefer som ser fenomenet på olika sätt genom deras olika 
bakgrunder. 
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2.2.4 Val av intervjuaktörer 

Föremål för primärstudien utgörs av tjänstemän där 15 chefer, som är 
överordnade andra tjänstemän, intervjuas för att kunna ge hållbar diskussion 
och slutsats i relation till rapportens problemformulering. Valet görs i enlighet 
med fackföreningen Unionens definition på vad en tjänsteman är: Exempel på 
dessa är, chefer, administratörer, ekonomer, IT-konsulter, tekniker och säljare 
med flera.55  
 
Anledningen till att studien enbart beaktar chefer, beror på att undersökningen 
utförs ur ett styrningsperspektiv, där personerna besitter värdefull kunskap i 
hur organisationer styrs.  
Till följd av att enbart chefer intervjuas, tar studien hänsyn till risken att data 
som erhålls via intervjuerna är av liknande karaktär. Detta kan motverka 
förväntade skillnader som eftersträvas genom att välja olika företag i skilda 
branscher. Däremot bör detta vara rätt väg att gå, då sannolikheten är störst att 
via chefer som besitter styr- och ledningskompetens, få tillförlitliga svar. 

2.2.5 Urvalsmetod 

Urval sker genom att följa snöbollsurvalet som enligt Hartman handlar om att 
välja individer som är tillgängliga, men även att dessa i sin tur används för att få 
ytterligare kontaktpersoner som är värdefulla för studien.56 Bryman och Bell 
menar att snöbollsurval används överlag inom ramen för kvalitativ 
forskningsstrategi.57 Enligt Hartman är metoden enkel att använda, framförallt 
vid begränsade resurser, både när det gäller tid och ekonomisk art. Författarna 
redogör dessutom för att snöbollsurvalet inte görs slumpmässigt, då forskaren 
medvetet väljer ut individer inom egna eller nära kontaktnätverk, vilket inte 
möjliggör generalisering till en hel population. Detta är inte avsikten med denna 
studie, vilket gör att vald urvalsmetod är lämplig. Istället är avsikten att skapa 
förståelse för studiens problem, snarare än att presentera statistiskt säkerställda 
resultat med generaliserade resultat.  
 
18 chefer tillfrågas om att delta i intervju, varav två avstår samtidigt som en 
faller utanför ramarna för studien då denna inte tillämpar styrning genom 
flexibla arbetstider. En avstår att delta på grund av tidsbrist, medan den andra 
inte svarar på förfrågan. Som tidigare nämnt ger intervjuaktörerna tips och 
förslag på vilka andra personer som bör tas med i rapportens empiri. En del av 
aktörerna erbjuder direktnummer till dessa personer som en hjälp på vägen. 
Jakobsson menar att på så sätt får forskaren snurr på bollen i snön som växer i 
storlek ju fler som intervjuas. Dessutom menar han att det är en lämplig metod 
att använda för studier där individer är svåra att nå,58 vilket också är fallet i 
denna studie.  Chefer är många gånger upptagna och tenderar till att inte vilja 
delta i undersökningar om forskaren inte känner chefen personligen, eller får en 
rekommendation av någon i bekantskapskretsen. I rapportens fall rullar 

                                                        
55 http://www.unionen.se/medlemskapet/vem-som-kan-bli-medlem-och-villkor 2013-03-15 
12:37 
56 Hartman, J., 2004 
57 Bryman, A., Bell, E., 2005 
58 Jakobsson, U., 2011  
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snöbollen på tämligen bra, då enbart två personer avböjer deltagande, medan en 
inte passar in i empiriunderlaget. 

2.2.6 Intervjuer 

Data som ligger till grund för studiens empiri består av personliga intervjuer 

som innebär verbal kommunikation där intervjuaktörer har möjlighet till att 

kunna besvara öppna frågor.  

Syftet med studiens intervjuer är att belysa självstyre med avseende på flexibla 

arbetstider, genom att försöka förstå hur intervjuaktörer upplever sin respektive 

situation.  

 

Öppningsfrågan som ställs till samtliga aktörer är:  

 

“På vilket sätt implementeras flexibla arbetstider på Ert företag?” 

 

Därefter bygger intervjun på ickestandardisering. Lundahl och Skärvad menar 

att det ickestandardiserade intervjusättet är en flexibel intervjuteknik där 

frågorna och dess följd både kan vara olika formulerade och i olika ordningsföljd 

för att anpassa sig till en unik intervjusituation.59 

 

Studien undersöker hur fenomenet självstyre uppfattas som gör att 

frågeställarna måste vara flexibla och förstående för respektive intervjuaktör. 

Det som genomsyrar vald intervjuteknik är att frågorna är öppna med möjlighet 

till att ställa följdfrågor som uppkommer under intervjuernas gång. För att 

undvika att komma från ämnet, används kontinuerlig parering genom öppna 

frågor som styr aktören till att hålla sig inom ämnet verksamhetsstyrning. När en 

fråga ställs om verksamhetsmål, förknippas detta många gånger med 

ekonomiska aspekter av aktörerna. Avsikten är inte att få fram svar som enbart 

berör ekonomiska verksamhetsmål. Således krävs frågor som styr 

intervjuaktören mot resonemang som även omfattar icke ekonomiska mål.  

 

Intervjuerna utförs av studiens två författare, där båda i regel närvarar vid 
respektive intervjutillfälle. Avsikten med att båda närvarar är att få två 
perspektiv på ett och samma resonemang som intervjuaktören presenterar. Det 
kan bidra till att höja kvalitén vad gäller studiens diskussion och slutsats. Genom 
att få två tolkningsperspektiv kan det dessutom bidra till bättre förståelse.  
Snöbollsmetoden tillämpas i studien vilket innebär att vissa intervjuer bokas 
med kort framförhållning. Därför händer det att båda författare inte kan närvara 
vid varje intervjutillfälle. Således spelas varje intervju in för att fungera som ett 
stöd vid skriftlig bearbetning av intervjuerna. 

  

                                                        
59 Lundahl, U., Skärvad, P-H, 1982 
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2.2.7 Etiska aspekter 

Det finns ett antal etiska principer som skall följas när en forskningsstudie 
utförs. Enligt humanistiska-samhällsvetenskapliga forskningsrådet är dessa som 
följer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. 60  För att uppfylla dessa krav presenteras följande för 
intervjuaktörerna vid första kontakttillfället då intervjuerna bokas: Deltagandet i 
intervjun är frivillig, intervjudokumentation förvaras hos författarna av studien 
utan att spridas vidare till andra intressenter, undersökningens syfte och vad 
materialet används till. Alla dessa principer redogörs ytterligare en gång till för 
intervjuaktörerna innan respektive intervju påbörjas för att vara tydliga och på 
det sättet undvika missförstånd. För att alla intervjuaktörer skall känna sig nöjda 
med hur deras subjektiva verklighet presenteras, skickas dessutom studien ut till 
samtliga som uppger att de vill ha ett exemplar. Detta bekräftar den anonymitet 
som samtliga intervjuaktörer erbjuds. Det finns även en del som väljer att avstå 
från att läsa studien vilket gör att inga exemplar skickas ut till dessa.  

2.2.8 Sammanställning och tolkning av empiri 

Bryman och Bell skriver att det underlättar att sammanställa empiri om data 
kodas. De berättar exempelvis om hundratals sidor data som analyseras och hur 
forskaren då till fördel skriver koder för att kunna generera en katalog över 
teman.61 Denna rapport gör en modifikation av denna metod och sammanställer 
empirimaterialet genom att kategorisera det som är relevant för rapporten där 
data delas in i teman. Teman väljs ut på basis av att viss data frekvent är 
återkommande i intervjuerna. Detta tolkas som att dessa teman utgör vad 
intervjuaktörer anser som centralt vad gäller flexibla arbetstider och självstyre. 
Empirins teman består av fem kategorier:  
(1) “planering”, (2) “ansvarsdelning”, (3) “frihet”, (4) “kommunikation och 
kunskapsdelning” samt (5) “uppföljning och kontroll”. I dessa teman uttrycker 
intervjuaktörerna sina subjektiva åsikter vad gäller självstyre och flexibla 
arbetstider vilka representerar resultatet av intervjuerna. Även aktörer som har 
åsikter med speciella resonemang, intressanta iakttagelser eller avvikande 
ståndpunkter lyfts fram i empirin. Avsikten med att dela in data i teman, är för 
att skapa struktur och röd tråd vad gäller insamlad data. 

2.2.9 Diskussion kring teoretisk referensram och empiri 

Som tidigare presenterat, görs kontinuerlig modifiering av studiens teoretiska 
referensram där nya källor tillkommer, inte minst i studiens diskussions del. 
Studien går från del till helhet, från helhet till del, och gräver djupare i ämnet 
under arbetsgången. Rapportens ansats utgår från hermeneutiken vilket tillåter 
ytterligare teoriutveckling under forskningens gång, vilket Backman ger stöd 
för.62 Avsikten med dessa modifieringar, är att på bästa sätt besvara studiens 
syfte: att skapa förståelse för hur självstyre med avseende på fenomenet flexibla 
arbetstider kan användas för att styra organisationer. En djupare forskning görs 
i den teoretiska referensramen, för att sedan fördjupa förståelsen genom 

                                                        
60 Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 1999 
61 Bryman, A., Bell E., 2005 
62 Backman, J., 2008 
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empirisk undersökning. Genom analys av båda delar, lyfts återkommande 
aspekter i respektive del fram, vilka anses ge bidrag till helheten samt underlag 
till att kunna besvara studiens syfte och problemformulering. Aspekterna 
presenteras i form av kategorier där diskussion förs kring empiriska uttalanden 
likväl teoretiska underlag. Utifrån detta material, skapas slutsatser som 
presenteras i separat kapitel. Kapitlets avsikt är att konkretisera sambandet 
mellan studiens slutsatser, syfte och problemformulering vilket görs med 
utgångspunkt i diskussionens resonemang. 

2.3 METODKRITIK 

2.3.1 Kritik mot vetenskaplig referensram 

Enligt Starrin är problematiken med det kvalitativa angreppssättet att det måste 
leva upp till dubbla krav. Han menar att kvalitativ metod många gånger består av 
mycket text. Ett bra exempel på detta är studiens sammanställning och 
presentation av empirin. Av denna anledning menar författaren att det är viktigt 
att sträva efter att skapa röd tråd och därmed en logisk och lättläst rapport. 
Dessutom måste alla slutsatser och reflektioner vara väl underbyggda.63  
 
Aktörssynsätt får kritik av de som förespråkar analytiskt synsätt. Arbnor och 
Bjerke skriver att analytiskt synsätt förespråkar en objektiv verklighet, något 
som inte betonas i aktörssynsätt.  
Enligt aktörssynsätt kan inte generella resultat nås. Det analytiska perspektivet 
menar att aktörssynsättet endast ser till data som forskaren råkar få tag på. 
Författare som skriver rapporter med aktörssynsätt som forskningsansats, ger 
sken av att ta till sig data förutsättningslöst fast det inte alltid förhåller sig så. De 
hävdar också att det sällan är någon forskare som arbetar enligt aktörssynsätt i 
sin renodlade form och istället för över aktörsföreställningar till andra 
metodramar som den analytiska eller systemteoretiska. De som arbetar med 
aktörssynsätt skulle enligt Arbnor och Bjerke svara på denna kritik genom att 
säga att analytiker som inte tillämpar aktörssynsätt, försöker att använda sig av 
teknik som går ut på att förklara för att förstå. Bjerkes kritik syftar på att 
analytiskt synsätt försöker förklara sociala fenomen genom vetenskap, utan att 
försöka förstå sig på aktörens subjektiva uppfattning av verkligheten.64  
 
Det är viktigt att förstå vad användare av andra synsätt har för kritik mot vald 
metod. Målet med denna studie är inte att bevisa något, utan snarare att skapa 
förståelse kring ett fenomen. Därför är det viktigt att lyfta fram skäliga argument 
mot denna kritik som presenteras ovan.  
Studien gräver djupare i ämnet för att få insikt i hur subjektiva resonemang 
konstruerar den verklighet aktörerna lever i, för att sedan försöka förstå och 
tolka upplevelser som förmedlas.  
 
Kritik mot snöbollsurval är något som bör lyftas fram. Enligt Hartman finns risk 
att urvalsmetoden inte blir representativ.65 Hartman får stöd av Bryman och Bell 
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65 Hartman, J., 2004 
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som menar att det är osannolikt att urval är representativt för en population just 
på grund av att selektionen inte sker helt slumpmässigt. Risken med att välja ut 
tillgängliga individer via kontakter är att de kan likna varandra.66 Därför får 
läsaren i slutändan avgöra hur trovärdig denna studie är.  

2.3.2 Kritik mot tillvägagångssättet 

Rapportens empiri består av 15 personer. För att öka studiens trovärdighet kan 
fler intervjuer genomföras. Det som bör beaktas är hermeneutiska spiralen som 
visar att forskare aldrig kommer “i mål” inom denna forskningsansats. Det går 
alltid att ta extra varv och gräva djupare i ämnet för ökad förståelse vilket 
innebär att forskaren aldrig blir fullärd. 
 
Annan tänkbar kritik mot att rapporten inte studerar en specifik bransch, är att 
gemensamma mönster och resultat inte kan generaliseras till studiens 15 
branscher. Detta är dock inte avsikten med studien. Avsikten är istället att skapa 
förståelse hur chefer kan använda flexibla arbetstider som styrmedel och hur 
detta följs upp. Därför är viktigt att ha branschbredd i studien då sannolikheten 
att skillnader mellan respektive bransch finns och borde vara större än om 
undersökningen omfattar en specifik bransch. Dessa skillnader anses bidrar till 
givande diskussionsunderlag.  
 
Ytterligare intressant kritik är varför enbart tjänstemän studeras och inte 
arbetare. Faktum är att flexibla arbetstider oftast är förekommande bland 
tjänstemän, vilket kan styrkas med Grönlunds doktorsavhandling som Blomquist 
och Siirak redogör för i sin rapport.67 Dessutom utförs en fallstudie, vilket 
innebär att studien redan från början väljer att undersöka fenomen till en 
begränsad grupp, utan att skapa generaliseringar. Förståelseskapandet för 
utvald grupp är istället central. 
 
Studiens forskningsmetod kan kompletteras med kvantitativ ansats där avsikten 
är att generera fram kvantifierbara resultat och förklara fenomenet flexibla 
arbetstider, istället för att skapa förståelse. Dels kan detta eventuellt kunna 
förtydliga vissa resultat via strukturerade diagram och kvantifiering, men även 
göra slutsatser och resultat generaliserbara. Detta kräver dock ett större urval.  

2.4 KÄLLKRITIK  

Enligt Thurén innebär källkritik att värdera källor som används i studier och 
därigenom bedöma deras trovärdighet. Källor utgör enligt författaren grunden 
till kunskap.68 Han får stöd av Backman och Gardelli som menar att källkritik 
handlar om att ha kritiskt förhållningssätt till det material som samlas in och 
används i vetenskapliga rapporter.69  
Författarna talar om äkthet i källan, som innebär att källan ska vara den det 
föreställer eller utger sig för att vara.70 Det finns ingen anledning till misstanke 
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om att rapportens källor är oäkta. Det anses osannolikt att intervjupersoner 
utger sig för att vara några andra. Dessutom intygas deras titlar/auktoriteter 
genom att samtliga intervjuer fås med hjälp av ett snöbollsurval. Som tidigare 
skrivet innebär det att rekommendationer fås via en del av studiens 
intervjuaktörer, vilka ger kontaktuppgifter till andra chefer i respektive 
bekantskapskretsar. Därmed bekräftas deras auktoriteter via extern part vilket 
stärker äktheten. 
 
Tidsaspekten tas upp av Thurén, som menar att ju äldre en källa är, desto större 
är skälen att tvivla på källan.71 Thurén får stöd av Backman och Gardelli som 
istället talar om samtidighetsregeln där yngre källor anses vara pålitligare än en 
äldre. Backman och Gardelli menar att det naturligtvis finns undantag, där vice 
versa gäller.72 
 
Vad gäller denna rapport används vissa källor som är upp emot 20 år gamla, 
vilket inte anses sänka källornas tillförlitlighet. Det beror på att antalet källor 
som används inom respektive kapitel, återger lika syn på exempelvis en och 
samma vetenskap som hermeneutik.  Här finns egentligen inga avvikelser, då 
läran är grundad och fastställd långt bak i tiden och står för sina principer. 
Resonemanget får stöd av Backman och Gardelli som menar att ju fler oberoende 
källor som hävdar samma sak, desto högre tillförlitlighet.73 Om ett antagande 
görs där en studie enbart innehåller tre metodkällor, blir ifrågasättande ett 
faktum vad gäller dess tillförlitlighet. 
 
Auktoritetstro menar Ejvegård är ett bra sätt att få tillförlitliga källor i sitt 
vetenskapliga ämne.74 Auktoritetstro går ut på att intervjua personer med 
formella meriter. Backman och Gardelli menar att auktoritetsaspekten bör tas 
upp med försiktighet, då det istället är djupet och kvalitén på argumenten som 
skall vara avgörande och inte position eller titel.75  
Detta kan relateras till Thuréns tendensfrihet. Tendensfrihet handlar om att 
beakta ifall källan vill återge en osann bild av verkligheten på grund av 
personliga, politiska eller andra intressen.76  
 
Denna rapport kan anses uppfylla akutoritetskriteriet. Samtidigt kan det vara 
svårt att kartlägga intervjupersonernas eventuella baktankar med svaren som de 
väljer att ge. Det krävs fler och djupare intervjufrågor för att kunna ta ställning 
till detta. Intervjuerna görs löpande under rapportens gång vilket gör att dessa 
kan betraktas som en samtida källa vilken ökar studiens tillförlitlighet. 
 
Till sist talar Patel och Davidson om primära källor som utgör studiens empiri, 
samt sekundära källor som består av teoretisk referensram.77 Backman och 
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Gardelli menar att primärkällor är att föredra före sekundära. Orsak till detta är 
för att sanningsnivå och tillförlitlighet inte kan påverkas av ryktesspridning och 
förvrängningar av information på samma sätt som hos sekundära källor.78 Denna 
studie har abduktion som utgångspunkt, vilket innebär att både primära och 
sekundära källor används. Därför bör källorna generera god tillförlitlighet som i 
sin tur bidrar till underbyggd diskussion och slutsats.  

                                                        
78 Backman, Y., et.al. 2012 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
Detta kapitel redogör för studiens teoretiska referensram med utgångspunkt i 
Foucaults maktanalys om styrning, självstyre och dess respektive innebörd. Vidare 
redogörs teori för det komplexa begreppet verksamhetsstyrning samt dess 
historiska utveckling. Därefter fördjupas teorin i självstyre och fenomenet flexibla 
arbetstider som en del av verksamhetsstyrning ur ett företagsekonomiskt 
perspektiv. Avsikten med detta kapitel är att skapa förståelse för hur självstyre 
med avseende på fenomenet flexibla arbetstider kan användas för att styra 
organisationer. Förståelsen skapas genom att via teoretisk referensram presentera 
tidigare forskning, rapporter, artiklar och övrig litteratur inom ämnet. 

3.1 GOVERNMENTALITY – STYRNING ÄR MAKT 

Begreppet ”styrning” fyller per definition samma funktion som termen makt 
enligt Hörnqvist som redogör för Foucaults maktanalys. Hörnqvist menar att 
hela samhället bygger på makt men att denna utövning inte tar samma form 
överallt. 79  Hörnqvist och Nilsson redogör för att styrning är en typ av 
maktutövning som har som avsikt att reglera människors beteenden inom ramen 
för de handlingsalternativ som lagar och regler erbjuder.80 Omvänt definieras 
makt som styrning av andras och ens eget beteende i samhället enligt Foucaults 
governmentality som Themar och Blomqvist redogör för. Deras studie visar att 
governmentality, även kallad styrmentalitet, handlar om hur stater väljer att 
tillämpa olika tekniker och taktiker för att styra beteenden genom exempelvis 
lagar, restriktioner och politiska beslut.81 

3.2 SJÄLVSTYRE GENOM DECENTRALISERAD MAKT 

Bevir, menar att staternas styrmentalitet genomgått förändring där 
styrmekanismer alltmer består av en upplaga av policys som skapar och reglerar 
subjekt till att bli självstyrda.82 Bevirs resonemang får stöd av Hultqvist och 
Peterson som beskriver governmentality som ökad styrbarhet genom 
decentraliserad makt som resulterar i att människor disciplineras till att bli 
självstyrda.83 Även Aydin och Refai uttrycker governmentality på samma sätt, 
men där betonas också styrning genom frihet inom de handlingsalternativ som 
erbjuds inom upprättade lagar och regler.84  
 
På samma sätt som governmentality tillämpas i samhället, påverkar denna även 
verksamhetsstyrning som rationaliserats. Det innebär att styrningsmekanismer 
gått från centralisering till decentralisering enligt Hultqvist och Peterson med 
betoning på individens ökade frihet.85 Författarna får stöd av Dahlstedt som 
bland annat tar hjälp av Roses vidareutveckling av Foucaults maktanalys. 
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Rapporten redogör för att decentraliserad styrning handlar om att styra genom 
moral, där varje individ formas till självreglerande subjekt med eget 
ansvarstagande.86  Den nya maktformeln utgörs enligt Dahlstedt numer av att 
kunna styra “utan att styra samhället” genom självstyrda aktörer.  
Hörnqvist menar att repressivt maktutövande som har som avsikt att inskränka, 
vara destruktiv, begränsa förmågan att agera samt förhindra specifika 
beteenden, blivit mindre framträdande. Författaren menar att produktiv 
maktstyrning har växt fram som istället uppmuntrar till motivation, engagemang 
och agerande. Enligt Hörnqvist omfattar produktiv makt självstyre som 
författaren kallar för självtekniker. Han definierar självstyre som egenansvar, 
självreglering, underkastelse, övervakning och anpassning till normer. 87 
Hörnqvist får stöd av Quastel som benämner självstyre som ”self-governance” 
vilket han menar bidrar till ökad frihet.88 Medborgare tar på sig förpliktelser i 
utbyte mot frihet. Frihet erbjuds i sin tur inom ramen för lagar och regler som 
samhälle och företag skapar. Med andra ord pendlar styrning mellan 
reglerbarhet och självständighet. Hultqvist och Peterson uttrycker självstyre på 
följande sätt: 
         

”Denna människans frihet, som hon av olika krafter uppmanas att försöka 
förverkliga, utgör själva grundvalen för den ledning som resulterar  i att 
människor självmant, och utan yttre tvång, tar på sig sina skyldigheter och 
uppgifter för att det system som tjänar till att definiera och garantera en 
bestämd frihet ska kunna upprätthållas”.89 

 

Hultqvist och Peterson får stöd av Nilsson, som menar att människor ska 
”förvalta den frihet (människan) fått på ett ansvarsfullt sätt”.90 

 

Flew som bland annat hänvisar till Miller och Rose, menar att frihet ständigt 
produceras genom lagar och regler som talar om vad individer får och inte får 
göra.91 Hultqvist och Peterson förklarar denna liberala styrning på ett tydligt sätt 
som representerar den ”nya” beteendereglerande mekanism inom 
governmentality som främjar självstyre: 
 

”Den moderna styrningsrationaliteten kan sägas vara baserad på just 
denna pendelrörelse, mellan självständighet och reglerbarhet, mellan idén 
om och konstitutionen av ett fritt och autonomt subjekt, och  produktionen 
av önskvärda styrbara mål och generella(…) funktionslagar.  Detta betyder 
i sin tur att den liberala formen av styrning konstrueras och  rekonstrueras 
genom en sammanvävning av dels programmerbarhet och  dels genom 
att låta ett öppet fält råda i vilket föreställningar om frihet kan iscensättas 
på andra villkor än genom solida politiska program och 
beräkningsformler”.92  
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Rose, som Börjesson och Rehn redogör för, utvecklar Foucaults maktanalys och 
menar att ökad frihet genom självstyre är dagens nya styrelseform där individen 
uppmuntras och ges möjlighet till aspekter såsom delaktighet, individuell 
utveckling, motivationsarbete och självevaluering samt kompetensutveckling.93 
Författarna får stöd av Dahlstedt, som menar att liberala styrningsmekanismer 
får individen till att vilja ta initiativ och ansvar för att undgå att belasta 
samhället.94 Även Crane går i linje med Börjesson och Rehn, som skriver att 
frihet är den underliggande faktorn för makt, då maktutövning genom dominans 
enbart kan fullföljas genom kontinuerlig och fysisk närvaro.95 
 
Enligt Nilsson är förutsättningen för decentraliserat styre implementeringen av 
disciplin som växte fram under 1700-talet.96 Författaren menar att individer kan 
hantera tilldelat självstyre som gör att de håller sig inom de handlingsalternativ 
som ges i form av frihet. Nilsson får stöd av Lawson och Harrisson som redogör 
för att självstyre kan definieras som ett system baserat på disciplinära regler, 
vilket författarna kallar för self-governance97.  
Nilsson som analyserar Foucaults forskning, menar att disciplin opererar genom 
normaliserade omdömen gjorda av professionella grupper såsom läkare, 
psykologer, socionomer och jurister vilka visar vad som är rätt och fel samt på 
vilket sätt individer ska bete sig. Denna normalisering utgör grunden för det 
moderna samhället enligt Nilsson och gestaltas genom begreppet panopticon 
som presenteras i nästa teoridel.98 McWhorters forskning beskriver normaliserad 
disciplinering som en modell med givet resultat där människor och handlingar 
undermedvetet lär sig att rätta sig efter modellen och dess normer.99 Även Fejjes 
forskning går i linje med Nilsson och McWhorter som menar att implementering 
av disciplinär maktutövning inte länge ska bestämmas av statens professionella 
grupper efter att deras normaliserade omdömen fått fotfäste i samhället. Denna 
utveckling växte fram i slutet på 1800-talet som blev starten för ett nytt 
resonemang: I modern styrning ska disciplin upprätthållas och reproduceras av 
självstyrda individer i samhället, samtidigt som stat tillhandahåller och 
garanterar frihet (begränsad inom uppsatta regler och lagar) som utbyte.100 
Gane återger samma utvecklingsmönster med utgångspunkt i panopticon som 
han menar är en typ av governmentality: övervakning via disciplin likställs med 
panopticon, medan övervakning via kontroll modifierar panopticon där bland 
annat teknik gör att fysisk närvaro inte längre behövs. Slutligen tar Gane upp 
övervakning via interaktivitet där individer får makt till att kontrollera varandra 
via exempelvis sociala medier. 101 Detta presenteras detaljerat i stycket om 
panopticon.  
 

                                                        
93 Börjesson, M., Rehn, A., 2009 
94 Dahlstedt, M., 2006 
95 Crane, A., et.al. 2008 
96 Nilsson, R., 2008 
97 Lawson, T., Harrisson, J., K., 1999 
98 Nilsson, R., 2008 
99 McWorther, L., 2009 
100 Fejes, A., 2006 
101 Gane, N., 2012 



25. 

Sammanfattningsvis rymmer begreppet självstyre flera aspekter till följd av den 

frihet som erbjuds. Självstyre utgår från decentraliserad styrning som har 

kunnat genomföras till följd av disciplineringens effekter vilka formar 

människan till att lättare följa normer och regler. Styrning genom självstyre går 

därför ihop med decentralisering genom att chefer tilldelar ansvarsområden och 

på det sättet fördelar ut arbetsuppgifter istället för att styra med järnhand. 

Således har toppstyrning kunnat frångås, där istället individer själva 

upprätthåller och reproducerar maktutövning som från början bedrevs av stater. 

Självstyre ger frihet där individen kan handla, resonera och agera inom statens 

respektive företags givna handlingsutrymme som begränsas av regler, 

restriktioner och politiska beslut. Självstyre har även tydliga samband till 

panopticon som handlar om övervakning via disciplin och kontroll som 

presenteras i nästa avsnitt. 

3.3 PANOPTICON KONTROLLERAR SJÄLVSTYRE  
Panopticon har sitt ursprung i ett fängelse som konstruerades av Bentham på 
slutet av 1700-talet. Fängelset var konstruerat på ett sätt som gjorde att de 
fängslade alltid kunde övervakas från en central punkt i byggnaden, men 
omöjliggjorde för fångarna att själva veta om de var bevakade eller inte, allt för 
att effektivisera övervakning och använda mindre resurser. Därmed uppfylldes 
syftet med byggnaden då fångarna alltid hade en känsla av övervakning eftersom 
de inte kunde övertyga sig om att de inte var bevakade.102 Detta resonemang 
utvecklades av Foucault som skriver att effekten av denna övervakning blev 
permanent även om den till sitt utförande endast var sporadisk.103 På det sättet 
disciplinerades fångarna på basis av normaliserade omdömen och regler som 
studien tidigare beskrivit. I samband med det fick repressiva makttekniker som 
delvis omfattas av kroppslig bestraffning ge vika för positiva maktstyrning. 
 
Panopticon är en princip som efter Benthams första version varit under 
utveckling och det finns idag många olika sätt att använda denna övervakning 
som reglerar och kontrollerar självreglerande individer. Börjesson och Rehn 
talar om att människor blir tränade till att kontrollera sig själva, utan att en 
fysiskt närvarande makt säger åt vad som ska göras. Författarna ger exempel på 
att fylla i deklarationen hyffsat ärligt. Ett annat exempel är att alltid bära med sig 
ID-kort som människor är beredda att visa upp för i princip för vem som helst på 
begäran. Börjesson och Rehn menar att individer disciplineras till 
självreglerande maktsubjekt som ser kontroll som naturlig. Författarna menar 
att panopticon ständigt växer med hjälp av videobevakning på bland annat 
arbetsplatser, samtidigt som samhällets invånare måste visa ID-kort vid alltfler 
köp de utför.104 Börjesson och Rehn får stöd av Nilsson, som också betonar 
tekniska utveckling som ökat elektroniska kontrollsystem markant.105 Även 
Kietzmann and Angell bekräftar denna utveckling i sin artikel vilken också tar 
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upp sociala medier som bidrar till intensivare övervakning. Twitter, Youtube och 
Facebook tas upp som exempel vilka anses bidra till ökad social kontroll, där 
individer själva kan kontrollera och övervaka varandra.106 Smith et.al. skriver att 
människor på egen hand kan agera vakthund tack vare ny teknologi.107 Här blir 
Ganes resonemang aktuellt som studien redogjort för ovan: övervakning genom 
disciplin, övervakning genom kontroll och slutligen via övervakning genom 
social interaktivitet. 
 
Enligt Farmer och Mann sker 80 % av kontroll och övervakning av anställda 
elektroniskt bland USA:s största företag.  Det handlar om registrering av 
telefonsamtal, email och allmän internettrafik för att ha underlag på om 
anställda utför arbete eller inte. Författarna menar att övervakning är positiv då 
anställda faktiskt ser till att arbeta. Den negativa sidan är istället att övervakning 
inskränker på den personliga integriteten. Farmer och Mann tar upp ett exempel 
som handlar om att anställda inte vågar ringa hem för att titta till sina sjuka barn 
och väljer istället att ta ut ledighet. 108 Ben och Taylor kallar övervakning genom 
teknik för ”electronic panopticon”. Deras vetenskapliga studie menar att 
anställda blivit subjekt för ett övervakningssystem som direkt kan avslöja 
avvikelser från normer och per automatik aktualisera sanktioner vilket försvagar 
anställdas integritet.109  Elmer menar att electronic panopticon resulterar i att 
varje anställds självdisciplin upprätthålls automatiskt, samtidigt som personlig 
information via internettrafik och telekommunikation registreras.110  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att verksamheter använder kontroll av 
självstyre genom elektronisk data i en allt större omfattning. Decentraliserad 
styrning bidrar till att skapa ett övervakningssamhälle, där styrning och reglaget 
av självstyre görs via kontrollmekanismer. Inom verksamhetsstyrning uttrycks 
dessa mekanismer i form av dataregistreringar som kontrollerar varje individs 
självstyrda handlingar och beteenden. Poängen är att självreglerande 
medborgare ska uppleva sig som kontrollerade, även om detta sker sporadiskt. 
Kontroll gör att frihet som uppstår via självstyre begränsas till givet 
handlingsutrymme. 

3.4 MODERNISERING AV TRADITIONELL EKONOMISTYRNING  

Traditionell ekonomistyrning har under lång tid varit utgångspunkt för hur 
chefer valt att styra och leda företag. Ax et.al. menar att traditionell styrning ofta 
kopplas samman med formell styrning. Författarna ger exempel på vad formella 
styrmedel består av, såsom budgetering, resultatplanering och 
prestationsmätning.111 Källström definierar formell styrning som att den:  
 

“utgår från officiellt tillsatta och i styrfrågor behöriga organ och 
befattningshavare. Den administreras genom officiella kanaler och finns 
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ofta formulerade i handlingar som protokoll, instruktioner och 
bestämmelser”.112  

 
Enligt Lindvall vill traditionell ekonomistyrning få människor att agera på ett 
visst sätt genom att presentera ekonomisk information.113 Han menar att 
traditionell ekonomistyrning och modern verksamhetsstyrning har ett 
gemensamt mål: att förbättra företagets effektivitet och produktivitet. Därefter 
skiljer sig styrningsmodellerna åt. 
 
Johanson och Skoog är av samma åsikt som Lindvall och menar att traditionell 
ekonomistyrning har problem med organisatorisk utveckling, förändring, 
mobilisering och förståelse. Johanson och Skoog redogör också för att den 
traditionella synen bygger på en logik som existerade för 100 år sedan. Det gör 
att enbart tillämpning av finansiell data, som till stor del präglar traditionell 
ekonomistyrning, förhindrar ett värdeskapande i dagens verksamheter.114 Även 
Ewing och Samuelsson instämmer med hänvisningar till Harvardprofessorerna 
Johnson och Kaplan. Författarna menar att traditionell styrning förlorat i 
relevans på grund av trög anpassningsförmåga till nya förutsättningar.115 
Resultatet blev att styrning tvingades till förändring, till det som idag kallas för 
verksamhetsstyrning, även benämnd modern ekonomistyrning. 
 
Lindvall skriver att fokus i traditionell ekonomistyrning riktas mot resultat 
medan verksamhetsstyrning riktar sig ännu längre, där kundens uppfattning är 
central vad gäller företagens produkter och tjänster. Lindvall menar att i en värld 
där allt går snabbare, har företag inte råd med långsamma och icke flexibla 
styrmedel, något författaren kritiserar traditionell ekonomistyrning för.116 Detta 
har lett till förändring vad gäller krav på personal. Lindvall skriver att 
kunskapsarbeten växt fram som en följd. Eftersom kunskap inte kan mätas i 
siffror, förändrades kraven på styrning. Lindvall menar att förändringen lett till 
att engagera och motivera fler medarbetare,117 istället för att styra anställda som 
robotar. Samuelson och Arvidsson är av samma åsikt och redogör för att det 
huvudsakliga målet med styrning är att skapa motivation bland anställda med 
avsikt att generera effektivitet i organisationer.118 Författarna får stöd av 
Parment, som skriver att motivationsproblem kan se väldigt olika ut beroende på 
kvalifikation på arbetsuppgifter, där kvalificerade arbetsuppgifter som kräver 
tankekraft generellt ger bättre motivation.119  
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3.5 INFORMELLA STYRMEDEL I MODERN EKONOMISTYRNING 

Informell styrning är betydligt svårare att definiera, där styrning inte är 
fastställd i skrift. Källström skriver om att informell styrning handlar om “sociala 
relationer i en organisation som inte är formellt beslutade, men ändå påverkar 
organisationen”.120 Johanson och Skoog är av samma åsikt och tillägger att dessa 
relationer lämnar utrymme för olika uppfattningar om hur informella regler och 
normer ska tolkas.121  Det kan sägas att viss frihet ges till anställda på 
arbetsplatsen. Medarbetare får möjlighet till att på egen hand välja och tolka hur 
de ska gå tillväga för att genomföra arbetsuppgifter. Vilken väg de sedan väljer, 
beror enligt Källström delvis på inneboende krafter, dvs. personens värderingar, 
kunskaper, ambitioner och övriga egenskaper.  
 
Inneboende krafter har med målöverensstämmelse att göra, det vill säga att få 
personal till att ha samma mål som organisationen. Detta är utmanande inom 
verksamhetsstyrning och är något denna studie tar upp i ett senare avsnitt. Målet 
är att få formella och informella styrmedel samt inneboende krafter att gå i 
samma riktning. Detta är dock enligt Källström något som ytterst sällan sker, då 
varje människa agerar och tänker olika. Parment drar samma slutsats och menar 
att människor inte kan optimeras på samma sätt som maskiner.122 
 

Figur 2. Vektormetaforsmodellen 

 
Källa: Parment, A., 2010, s. 17 

Modellen ovan är tagen ur Källströms rapport och visar informella krafter, 
formella krafter samt inneboende krafter vars summa utgör total styreffekt.123  

3.6 STYRNING 

Enligt Andersson är syftet med styrning att mobilisera, motivera och engagera 
anställda för att uppnå verksamhetsmål. Andersson menar att traditionell 
ekonomistyrning exkluderar anställdas möjlighet till att bidra med hur företag 
ska styras. Ansvar läggs på chefer som fokuserar på mätprecision istället för 
förståelse. Författaren menar att dagens företagsstyrning ska präglas av 
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begriplighet, samt ge medarbetare möjlighet till att kunna påverka sitt 
vardagliga arbete.124  
 
Anderssons styrningstriangel visar hur verksamhetsstyrning är beroende av 
faktorer vilket bör klargöras:  
Först och främst är det människan som kan bli styrd, men denne kan även styra 
andra. Människans kompetens, värderingar och andra egenskaper blir 
avgörande hur styrningens utformning i slutändan blir, vilket kan jämföras med 
inneboende krafter som beskrivits tidigare. 
Andersson visar tre specifika faktorer vilka tillsammans samspelar med 
människan och därmed formar valet av styrning. 125  För att förtydliga hans 
resonemang, presenteras en något förenklad modell av Anderssons 
styrtriangel:126  
 

Figur 3. Anderssons styrtriangel 

 
Källa: Andersson, G., 2013, s. 35 

 
Situation - Ger förutsättningar i varje aktuellt fall. Marknadsförhållanden ändras 
snabbt idag där konkurrensen är hård, samtidigt som kundernas köpbeteenden 
ändras. Detta gör att företag måste kunna vara flexibla och anpassningsbara 
vilket påverkar hur ledningen väljer att lägga upp strategier och styra 
verksamheter. 
Strategi - företagets plan och resonemang för att nå verksamhetsmål. Mål och 
visioner ingår här, det vill säga ekonomiska resultat, kultur, tradition, lönsamhet 
och företagsidentitet.  
Styrning - Åtgärder som ledningen aktiverar för att nå mål, exempelvis genom 
ökat självstyre bland anställda med eget resultatansvar som återspeglas i 
strategin. Det är också i denna kategori rapporten landar där självstyre 
undersöks genom flexibla arbetstider. 
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3.7 SJÄLVSTYRE – UR ETT FÖRETAGSEKONOMISKT PERSPEKTIV 

3.7.1 Självstyre bygger på decentralisering 

En självstyrd arbetsplats skapas genom decentralisering av organisationer. 
Decentralisering eliminerar inrutade krav som begränsar arbete i tid och rum 
och skapar självstyrt arbete som enligt Pull bygger på “platta” organisationer där 
kompetens, befogenheter och ansvar fördelas ut på lägre nivå.127 Ewing och 
Samuelsson. skriver att;  
 

“det ökande behovet av självständighet och decentralisering motiveras (...) 
av dagens mer turbulenta omgivning liksom också de unga generationernas 
krav på sina arbetsförhållanden”.128  

 
Samtliga författare menar att informations- och beslutsvägar blir kortare där 
problem klaras upp i självständiga team och avdelningar. Pull menar att team 
och avdelningar behöver ha förståelse och helhetsinsikt i dagligt arbete för att 
kunna ta beslut och lösa problem på egen hand inom respektive team, utan 
inblandning av chefer. För att försöka beskriva detta, presenteras en modell av 
Pull, som anses förklara decentraliseringens styrningseffekt.129 
 

Figur 4. Decentraliseringens två dimensioner 

 
Källa: Pull, J., 1990, s. 13 

 
Det som sker vid decentralisering är att makt med tillhörande kunskap delegeras 
ut på fler avdelningar där individer får större handlingsfrihet på samma 
organisatoriska nivå. Enligt Pulls modell frigörs kunskap vertikalt nedåt, för att 
sedan förgrenas ut horisontellt. Vanligtvis skedde denna decentralisering från en 
VD till divisionschefer, men idag sker detta på lägre nivåer enligt författaren. Det 
innebär att verksamheter delas in i självständiga enheter med egna mål och 
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ansvar. Ett konkret exempel som Pull tar upp i sin studie, är när befogenheter 
sprids ut från arbetsledare till underställda.  En huvudsaklig orsak till detta, är 
teknologins utveckling som enligt författaren underlättar dialogmöjligheter 
mellan olika enheter/individer i organisationer. Han får stöd av Engström, som i 
sin forskning skriver om att teknik tillsammans med 
organisations/ledarskapsprinciper är avgörande faktorer vad gäller företagens 
fortsatta framgång, prestationsutveckling och kompetensutveckling. Detta kallar 
hon för “gruppteknologi”.130 Teknik och decentralisering går med andra ord 
hand i hand.  
 
Redogörelsen som beskrivs ovan i detta avsnitt, sammanfattar NUTEK som 
“funktionell flexibilitet”, det vill säga ett sätt att använda decentraliserad 
styrning, där avsikten är att styra och organisera arbetsprocesser och 
anställda.131  

3.7.2 Självstyre genom ansvarstagande 

Enligt Jannesson et.al. innebär självstyrt arbete mer frihet, samtidigt som frihet 
ställer krav på anställdas ansvarstagande. 132  Författarna beskriver att 
decentralisering ger ansvar i enheter/avdelningar. De syftar på att varje 
avdelning har eget ansvarsområde, där varje individ har eget delansvar. Jarefors 
går i linje med Jannesson et.al. och redogör för att anställda skall ha rätt att vidta 
åtgärder vid exempelvis resultatansvar, så att den ansvariges ekonomiska 
rapport ska upplevas som ens egna. 133  Därför har självstyrets krav på 
ansvarstagande fått inflytande på formella styrmedel där fokus läggs på 
ekonomiska mål och finansiella termer.  
 
Almqvist et.al. talar om att varje yrkesroll formas av samverkan mellan formella 
och informella styrmedel.134  Författaren menar att ansvarstagande formas 
genom nedskrivna arbetsbeskrivningar och lagtexter, samtidigt som informella 
regler präglas av förväntningar på yrkesrollen. Förutsättning för 
decentralisering och ökat självstyre på arbetsplatsen är enligt Almqvist et.al, att 
en individ, grupp, eller hel organisation har rätt kompetens och viljan till ökat 
ansvar inom ramen för formella regler.  Författaren får stöd av Blanchard et.al. 
som skriver om att dagens företagsledare vill ha människor som tar initiativ, 
löser problem, är och vill bli delaktiga, agerar och tänker som om företaget vore 
deras egna.135 
 
En annan intressant studie skriven av Jansson talar om ansvarsfördelning genom 
decentraliserade beslut inom kommuner. Författaren redogör för att om 
effektivare styrprocesser skall kunna uppnås, likväl att nå minskad osäkerhet, 
bör beslutsbefogenheter fördelas ut på lägre nivåer i organisationer.136 Ett 
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exempel på detta är en produktionsprocess som med hjälp av operativa enheter 
löser problem genom tydlig befogenhets- och ansvarsfördelning inom processen. 
Därmed får individer helhetssyn och förståelse för arbetet och varför 
verksamheten styrs som den gör. Jansson talar om att det är gynnsamt att 
individer delas in i självstyrande divisioner eller team med gemensamt 
verksamhetsansvar, där var och en ansvarar för sin del av arbetet. Han får stöd 
av Södergren, som i sin avhandling skriver om arbetsbreddning där medarbetare 
får ökat inflytande, ökad handlingsfrihet samt arbetsuppgifter som är 
motiverande. Det kan exempelvis handla om problemlösande utvecklingsarbete 
vilket automatiskt leder till ökat ansvarstagande.137 Avhandlingen redogör för att 
organisationer som ger möjlighet till självstyre, handlingsfrihet samt uppföljning 
av arbetet, som i avhandlingen benämns för feedback, förväntas öka i 
produktivitet och skapa arbetstillfredsställelse/motivation bland medarbetare.  
 
För att sammanfatta självstyre i relation till ökat ansvarstagande, presenteras en 
modifierad figur av Blanchards kulturmodell som visar skillnaden mellan en 
hierarkisk- och självstyrd kultur.138  

 
Figur 5. Blanchards kulturmodell 

 
Källa: Blanchard, K., H., Carlos, J., P., Randolph, A., 1999, s. 75 

3.7.3 Effektivt självstyre förutsätter uppföljning och kontroll 

Uppföljning och kontroll av utfört arbete brukar kallas för internkontroll. 
Internkontroll omfattar många aspekter och det går att presentera mängder med 
forskning kring ämnet vilket inte är avsikten med denna studie. Däremot bör 
ämnet belysas då uppföljning och kontroll är en del, eller en förutsättning för att 
självstyre ska ge styreffekt.  
 
Haglund et.al. talar om att styrning handlar om ledning, planering, samordning 
samt uppföljning och kontroll.139 Han menar att processer som utförs inom 
organisationer måste styras, kontrolleras samt utvärderas för att mäta graden av 
måluppfyllelse. Haglund et.al. får stöd av Sandholm som benämner intern 
kontroll som kvalitetsuppföljning, det vill säga att arbete följs upp så att 
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organisationer bedrivs på önskvärt sätt i enlighet med uppställda mål.140 
Sandholm talar även om kvalitetsrevisioner där oberoende konsulter utför 
kontroller av arbetsprocesser inom respektive expertområde för att se vad som 
är bra, samt vad som kan förbättras.  
 
I vilket skede av arbetsprocesser sker uppföljning och kontroll? För att förtydliga 
svaret, används utav Haglunds principal - agent figur:141 

 
Figur 6. Principal - agent 

 
Källa: Haglund, A., Sturesson, J., Svensson, R., 2005, s. 30 

 
Principalen motsvarar exempelvis en chef som fördelar ut resurser och 
befogenheter till agenterna, medarbetarna. Agenten ansvarar i sin tur för 
genomförande och återrapportering till principalen. Det är i detta skede som 
intern kontroll har sin plats och följer upp självstyrt arbete. Principaler kan lika 
gärna vara en kontrollenhet på ett företag beroende på vad verksamheten har 
för organisationsstruktur.  
 
Dodd och Ganster har gjort en undersökning vad gäller självstyre och kom fram 
till att styrmedlet har positiv effekt på arbetsprestationer. Undersökningen visar 
att självstyre har hög korrelation med andra faktorer, där styrmedlet utan dessa 
kan ha negativ effekt. Avgörande faktorer är enligt författarna variation i 
arbetsuppgifterna och feedback.142 Enligt Dodd och Gansters undersökning tar 
självstyre plats i modern verksamhetsstyrning, där feedback motsvarar 
uppföljning och kontroll av arbete. 

3.7.4 The complete job characteristics model 

Jacobsen och Thorsvik presenterar en modell som heter “The complete job 
characteristics model”. De skriver att modellen har fem faktorer, bland annat 
självstyre som författarna kallar för autonomi, som måste uppfyllas för att nå 
fram till tre kritiska och psykologiska tillstånd. De psykologiska tillstånden är 
upplevd meningsfullhet, upplevd ansvarskänsla och kunskap om resultat. Dessa 
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tre tillstånd leder fram till arbetstillfredsställelse, motivation och ökad 
prestation.143  
 
 

Figur 7. The job characteristics model

 
Källa: Jacobsen, I., Thorsvik, J., 2008, s. 276 

Hackman och Oldham som skapade modellen ovan, skriver att självstyre ger 
positiva effekter på ansvarskänsla och arbetstillfredsställelse. Enligt författarna 
skapar ansvarskänsla arbetstillfredsställelse, vilket leder till att personal stannar 
kvar på samma arbetsplats under en längre tid.144 Företagsstyrning som väljer 
att ta hand om sin personal, kan därmed bespara företag pengar då det är dyrt 
att förlora personal och nyanställa. Därmed upprättas också stabilitet i företaget. 
Ett flertal forskare är dock överens om att självstyre inte leder fram till dessa 
önskade effekter på egen hand. Forskarna menar att synergieffekt mellan fem 
faktorer i modellen måste uppnås: variation i arbetsuppgifter, helhetsöverblick 
av arbetsuppgift, meningsfullhet i arbetsuppgift, självstyre och feedback.145 
Freid och Ferris har gjort en analys av Hackman och Oldhams modell. De kom 
fram till att det delvis finns samband mellan modellens tre psykologiska tillstånd 
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och prestation, men att modellen behövs justeras.  De skriver exempelvis om att 
feedback anses påverka alla tre psykologiska tillstånd, samt att dessa tillstånd 
bör slås ihop till två då “arbetet upplevt som meningsfullt” och “Upplevt ansvar för 
resultat” verkar ha lika påverkan.146 Freid och Ferris poäng är att självstyre kan 
ha effekt på de två tillstånd som beskrivits ovan: ansvar och meningsfullhet i 
arbetsuppgifter. Detta är också önskvärda effekter av självstyre enligt 
författarna. 
 
I en undersökning av Morgeson et.al. hittas stöd för att ökat självstyre stärker 
personalens förmåga och vilja att ta an uppgifter som inte ingår i ens 
rollbeskrivning. Författarna hittar underlag för att bredare rollbeskrivning höjer 
prestationsförmåga, vilket bevisar att ökat självstyre höjer prestationer.147 Det 
är anmärkningsvärt att Morgeson et.al. kommer fram till att prestation ökar med 
självstyre. Verksamhetsstyrning går ut på att skapa motivation och effektivitet i 
organisationer, vilket gör Morgerson et.al:s resonemang om prestation och 
självstyre till en önskvärd styreffekt.  

3.7.5 Självstyre förstärker målöverensstämmelse  

Anthony och Govinadarajan skriver om att ledningen i en organisation är 
intresserad av att styra personal till att göra det som är bäst för bolaget. De 
förklarar dock att individens mål inte alltid stämmer överens med ledningens.148 
Lindvall menar att mål som delas av personal och ledning kan uppnås genom 
styrning.  Detta görs genom att sätta upp ramar för hur individer ska agera 
istället för strikta regler.149 Parment instämmer och menar att företag måste 
identifiera vad som är viktigt för verksamheten för att kunna välja ett 
fungerande styrsystem. 150  Fortsättningsvis skriver Kauffland et.al. att 
målöverrensstämmelse kan öka med flexibla arbetstider. Det beror på att 
personal enligt deras undersökning blir mer villiga att arbeta för organisationens 
mål när möjlighet fås till flexibla arbetstider.151 Flexibilitetet ger personal 
utrymme till att uppfylla personliga mål. Det kan handla om att delta i sociala 
evenemang eller lämna barn på dagis utan att det påverkar arbetet. 

3.8 SJÄLVSTYRE GENOM FLEXIBLA ARBETSTIDER 

Utgångspunkten i denna studie, är självstyre som tillämpas genom flexibla 
arbetstider, där anställda har möjlighet till att disponera cirka en till två flexibla 
timmar med fast utgångspunkt. Exempel på detta kan vara att tjänstemän får 
avgöra om de vill komma till arbetsplatsen klockan sju eller nio på morgonen. 
Möjlighet till flexibilitet omfattar också att anställda får gå hem en till två timmar 
tidigare från arbetsplatsen på eftermiddagen. Personal måste vara på kontoret 
vissa bestämda arbetstider, som kallas för “kärntimmar” i denna studie. För att 
ytterligare beskriva modellen, presenteras en figur på nästa sida. Det är viktigt 
att poängtera att det är upp till ledningen att bestämma vilken typ av flexibel 
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arbetstid som tillämpas inom respektive organisation. Därför är det sannolikt att 
nedanstående modell inte helt och hållet överensstämmer med vad rapportens 
empiri utvisar. Eventuella avvikelser redogörs i avsnittet för diskussion.  

 
Figur 8. Modell flexibla arbetstider 

 
Källa: Egen modell för flexibla arbetstider och studiens utgångspunkt 

 
I en artikel skriven av Gale, talar Burke som är global worklife program manager 
för Hewlett Packard, om att företaget använder sig av flexibla arbetstider som 
verktyg för att styra organisationen.152 Burke påpekar att det är en del av 
företagskulturen. Exempelvis är det upp till respektive chef och anställda att 
komma överens om hur en 40-timmars vecka ska disponeras. Hon menar att ge 
anställda frihet till att ansvara för schemaläggning, skapar produktivitet till följd 
av att de kan planera arbete och privatliv betydligt bättre. Hon uttrycker sig på 
följande sätt:  
“Giving them flextime options allows them to meet their personal commitments 
while staying committed”.   
I samma artikel får Burke stöd av Jill Casner Lotto, vice president för det 
amerikanska arbetsinstitutet i New York. Lotto talar om att flexibla arbetstider 
är ett styrmedel för organisationer som ökar anställdas produktivitet på arbetet 
samt deras livskvalité.  
Gale har även intervjuat Ray Lewis, direktör för PricewaterhouseCoopers (PWC) 
och chef för PWC:s “At Home Program”, som är en 28 sidor lång planering och 
implementering för hur företaget ska tillämpa flexibilitet på bästa sätt. Lewis 
menar att det handlar om att anställda har ansvar för relationer, både med sina 
kollegor och klienter. Han menar att kundens behov ska fungera som 
utgångspunkt för hur chefer bör anpassa sitt styr- och ledarskap. Programmet 
omfattar vidare att anställda får planera flexibla arbetssätt, vilka sedan 
presenteras för chefer för att avgöra om vald arbetsmetod lämpar sig för individ 
och team.  
 
En forskningsrapport skriven av Eldrige och Nisar, belyser tillsammans med 
Allvin et.al som denna studie redogjort för tidigare, att en huvudsaklig avsikt 
med flexibla arbetstider är att kunna få balans mellan arbete och familjeliv. 
Eldrige och Nisar gräver djupare i ämnet och menar att om familjeliv och 
organisationsmål kolliderar, kommer verksamhetsstyrning och realisation av 
måluppfyllelse att påverkas negativt.153 Därför utgör möjligheten till flexibelt 
arbete större chans till att kunna påverka privatlivet. De menar att om anställda 
är nöjda med respektive privatliv, kommer det uttryckas positivt i form av 
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ansvarstagande och bättre prestationer på arbetsplatsen. Flexibla arbetstider är 
enligt författarna ett sätt att styra företag med utgångspunkt i privatlivet. Eldrige 
och Nisar menar att flexibla arbetstider är ett styrverktyg som signalerar för att 
medarbetare har företagets förtroende för det ansvar respektive anställd 
tilldelats. 
 
Eldrige och Nisar får stöd av Julien et.al. som skriver att organisationskultur ska 
implementera balans mellan arbete och privatliv och inte tvinga medarbetare 
mellan att välja mellan familjeliv och arbete.154 Författarna redogör för att 
verksamhetsstyrningens fokus inte längre ska läggas på antalet timmar som 
anställda fysiskt närvarar på arbetsplatsen, utan snarare på vad de presterar och 
åstadkommer för resultat. 
 
En forskningsartikel skriven av Divol och Fleming talar om att flexibla 
arbetsvillkor beror på att arbetsplatsen blivit alltmer diffus.155 Författarna 
skriver om att utvecklingen har gått från kontorsrum, till öppna 
kontorslandskap, till att tillhandahålla kontorsrum vid behov (office hoteling), 
för att i slutändan hamna i att arbete utförs på distans utanför kontoret.  Det 
författarna vill poängtera är att arbete förändrats genom tiden, från att vara 
inrutat i tid och rum, till att ha blivit en så kallad “virtuell arbetsplats”. 
Författarna redogör för att möjligheten till ökad frihet och tydligt 
ansvarstagande, motiverar individer som kan disponera sina arbetsuppgifter. Ett 
naturligt resultat av detta är användandet av flexibla arbetstider. Teknikens 
snabba utveckling är en bidragande faktor till en virtuell arbetsplats. Ett konkret 
exempel som tas upp i artikeln är att flexibla arbetstider i kombination med 
teknik, gör att arbete kan utföras på kvällar eller nätter med kunder och kollegor 
som befinner sig på världens alla kontinenter. Chefer styr medarbetare och 
anställda på annat sätt än vad de gjort tidigare för att uppfylla verksamhetsmål. 
 
Enligt en artikel skriven av Prescott et.al. finns många fördelar till att sträva efter 
flexibla arbetstider. Författarna menar att yngre generationer väljer flexibla 
arbetstider framför fast timmar. Det ökar chanserna till att medarbetare väljer 
att stanna kvar på samma arbetsplats under längre tid. Dels skapas lojalitet 
gentemot arbetsgivare, dels arbetstillfredsställelse som författarna kallar för ”job 
satisfaction”. Detta resulterar i ökad produktivitet och därmed ett bättre utfört 
arbete.156 Prescott et.al. är tydliga med att poängtera att stress reduceras till följd 
av att medarbetare har möjlighet till att kunna använda flexibel arbetstid. 
Författarna får stöd av en akademisk journal som publicerats i Emeralinsights 
“Strategic Direction” samling, som redogör för styr- och ledarskapsutveckling i 
organisationer.157  
 
Baltes et.al. redogör för att flexibla arbetstider har olika effekter beroende på 
vilken typ av flexibel arbetstid som erbjuds. Varianter som undersöks är flexibel 
arbetstid med mer än fem kärntimmar, samt flexibel arbetstid med max fem 
kärntimmar. De parametrar forskarna bland annat mäter i sin undersökning, är 
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produktivitet, självuppfattad prestation och frånvaro. Baltes et.al. kommer fram 
till att flexibel arbetstid med mer än fem kärntimmar ger fler positiva effekter än 
att utöka flexibla arbetstimmar. De skriver om märkbara effekter på 
produktivitet även om arbetarna själva inte upplever högre prestationsförmåga, 
samtidigt som frånvaron minskar.158  
Det som är anmärkningsvärt med Baltes et.al:s studie, är att 
prestationsförmågan inte upplevs öka bland de anställda även om 
produktiviteten ökar för företaget. Här kan eventuella paralleller dras mellan 
ökad närvaro och förhöjd produktivitet. Dessutom verkar för mycket flexibel 
arbetstid ge fler negativa effekter än positiva enligt Baltes et.al:s studie. 

3.9 TIDIGARE FORSKNING 

Det finns en mängd forskning om självstyre och flexibla arbetstider. Det finns 
dock ytterst begränsat med forskning som på ett konkret sätt länkar ihop dessa 
begrepp utifrån företagsekonomiska perspektiv. Tidigare forskning utgår oftast 
ur psykosociala perspektiv som motivation eller hur personal kan korrelera 
arbetsliv och privatliv. Det som är återkommande och intressant i dessa 
rapporter är att forskarne kopplar ihop flexibla arbetstider med individens 
betydelse som självstyrda subjekt. Detta samband är viktigt att belysa då syftet i 
rapporten bygger på denna koppling. 
 
Bergman och Lidéns rapport utgår från Sennets teori där makt anses 
svårlokaliserad till följd av decentraliserade företag där direktiv kommer från 
alla håll, både från chefer och kollegor. Decentralisering bidrar till att företagets 
ansvar skjuts över på medarbetare. Det konstateras att frihet som erbjuds genom 
självstyre är falsk, då frihet regleras av företagens mål och riktlinjer. Till följd av 
detta har flexibla arbetstider negativa effekter genom ökad press på 
medarbetare som många gånger måste jobba över utan att få betald övertid, 
något som företag tar för givet.159 
 
Forskning av Byrone och Devoe visar att flexibel arbetstid ökar företagens 
lönsamhet när verksamhetsstrategier fokuserar på medarbetare, samtidigt som 
strategier inriktade på kostnadsreduceringar ger vikande lönsamhet. Lönsamhet 
ökar till följd av färre sjukskrivningar och minskad personalomsättning tack vare 
personal som är motiverad och disciplinerad.160 Författarna får stöd av Schmidt 
och Duenas artikel vilken redogör för att anställda måste erbjudas ökat 
självstyre genom flexibla arbetsvillkor såsom flexibel arbetstid. Genom att 
företag tar hänsyn till anställdas balans mellan arbete och privatliv, minskar 
sjukskrivningar, samtidigt som arbetsmoralen ökar vilket i sin tur höjer 
produktiviteten.161  
 
Alfredsson et.al. har gjort en studie som ser flexibla arbetstider som ett medel att 
kunna styra privatliv på ett bättre sätt. Studiens slutsats visar att flexibelt arbete 
gör det omöjligt att ha ett flexibelt privatliv eftersom arbetet är kundorienterat. 
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Personal måste i dessa fall vara tillgänglig utanför arbetsplatsen.162 
 
”Att leda sig själv” studerar styrning ur ett maktperspektiv. Studien kommer 
bland annat fram till att företagsledare måste få personal att bli mer autonoma 
och är utan detta dömda till låg produktivitet.163  
 
”Det flexibla arbetets villkor” är en studie som behandlar olika typer av flexibilitet 
i arbetslivet där distansarbetande tjänstemän och frilansande journalister 
jämförs. Studien är inriktad på hur dessa upplevs och används av respektive 
tjänstemannagrupp. Studiens slutsats är att båda arbetsgrupper upplever 
arbetet som mycket krävande eftersom de alltid är tillgängliga. Frilansarna 
känner press av att alltid vara kreativa. Social interaktion och kunskapsdelning 
blir lidande av det flexibla arbetssättet. Enligt Hanson är det svårt att definiera 
vad som är privatliv och vad som är arbetsliv för de som arbetar flexibelt. 
Författaren skriver även om personliga kvaliteter, såsom organiserade 
egenskaper och disciplin, som behövs för att kunna utföra jobb med flexibla 
arbetsvillkor.164 
 
Gemensamt för de tre sistnämnda studierna ovan, är att de kopplas till 
governmentality. Crane et. al. använder Foucaults forskning som utgångspunkt 
för att påvisa vilka disciplinära effekter den har på medarbetare i organisationer. 
Det gör han för att kunna koppla Foucaults teorier till verksamhetsstyrning.165 
Denna studie följer Cranes exempel, men skiljer sig genom att utgå från ett 
styrningsperspektiv där självstyre genom fenomenet flexibla arbetstider utgör 
problemformuleringen. 

3.10 SAMMANFATTNING AV TEORETISK REFERENSRAM 

Syftet med den teoretiska referensramen är att skapa förståelse för på vilka sätt 

självstyre genom fenomenet flexibla arbetstider kan användas av chefer på 

arbetsplatser. Kärnan i kapitlet, är att styrning läggs i huvudet på varje individ 

och anställd vilket skapar och automatiserar självstyre. Detta är möjligt genom 

disciplinering som är förutsättningen för att människor ska kunna bli 

självreglerande subjekt. Självstyre gör att medarbetare följer lagar och regler 

utan någon fysisk extern maktutövning vilket möjliggör självstyrda och flexibla 

arbetsvillkor såsom flexibel arbetstid. Maktutövning, som definieras som 

styrning, verkställs av individerna själva till följd av panopticerad övervakning i 

samhället där risk för kontroller alltid finns. Styrning är annorlunda uttryckt 

decentraliserad med individuellt ansvar under reglerad frihet som kan uttryckas 

i form av flexibla arbetstider. Denna reglerade frihet skapas genom regler och 

normer, likväl genom panopticerad övervakning. Individer uppbär panopticerad 

övervakning gemensamt, vilka kontrollerar önskvärda och självstyrda beteenden 

i enlighet med lagar, normer och mål.  

                                                        
162 Alfredsson, S., et.al. 2010 
163 Gracía, R., 2011.  
164 Hanson, M., 2004 
165 Crane, A., et.al., 2008 
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4. EMPIRI  
I detta kapitel redogörs empiri som består av intervjuer med 15 chefer. Kapitlet 
bygger på observationer av verkligheten.  Belägg och relevant data samlas in som 
är nödvändig för att försöka besvara studiens syfte och frågeställning. Kapitlet är 
indelat i fem kategorier som utgörs av återkommande data i intervjuerna. 
Kategorierna representerar intervjuaktörernas resonemang om flexibla 
arbetstider, vilket hjälper till att besvara studiens frågeställning och syfte. Det är 
heller ingen slump att dessa kategorier diskuteras om hänsyn tas till Haglund et.al, 
som menar att styrning handlar om ledning, planering, samordning samt 
uppföljning och kontroll.166 
 
Kapitlet skapar förståelse för hur chefer kan styra organisationer genom 
användandet av flexibla arbetstider. Chefer benämns med bokstäver av 
anonymitetsskäl. Bilaga 1 ger översikt över samtliga chefers position och vilka 
branscher de arbetar i. 

4.1 STYRNING GENOM PLANERING 

Ett sätt att styra är genom tavelplanering enligt forskning- och utvecklingschefen 
D samt VD:n I som arbetar inom media. Här handlar det om att försöka 
synkronisera personalens arbetstider och uppgifter inom respektive 
team/projektgrupp.  Detta innebär fysiska möten varje morgon där de på D:s 
arbetsplats fyller i en planeringstavla. I VD:s fall används tavlan mer som en 
närvarostatus i upplysningssyfte för övriga på kontoret. Om en anställd skulle 
vara hemma med sjukt barn eller på kundmöte, framgår detta på tavlan. 
 
Enligt D består tavelplanering av att varje medarbetare har varsin kolumn som 
beskriver vad respektive anställd ska göra under kommande vecka. Är det så att 
schemat ändras, görs en ändring på tavlan. Detta sker löpande under dagen så att 
övriga medarbetare kan se hur planeringen ändras. Varje projektgrupp har ett 
gemensamt gruppansvar vilket gör att de är beroende av varandra. Skjuts ett 
möte upp kan det påverka att andra inplanerade aktiviteter skjuts upp vilket i sin 
tur får konsekvenser för hela processen. Enligt D och I, styrs individer genom 
mobilisering av personalstyrkan via tavelplanering, för att sedan låta var och en 
göra sin arbetsuppgift på egen hand. Om flexibla arbetstimmar tas ut av en 
kollega, underrättas övriga medarbetare om detta. 
 
En annan typ av planering som liknar tavelplanering, är elektroniska kalendrar 
som marknadschef N från IT-branschen talar om. På dennes arbetsplats sker 
arbetet både individuellt och i team. Den elektroniska kalendern är därför öppen 
för alla medarbetare, där kollegornas scheman finns tillgängliga virtuellt dygnet 
runt. Varje teammedlem kan på så sätt ha insyn i hur alla arbetar vilket gör att 
risken att gå om varandra reduceras. 
 
Informationschef A och ekonomichef F som är verksamma inom kommunen 
respektive telekom, arbetar också med olika projektgrupper/team. Planering 
görs verbalt genom personliga möten. Majoriteten av övriga chefer talar om 

                                                        
166 Haglund, A., Sturesson, J., Svensson, R., 2005 
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samma typ av planering genom veckovisa träffar där de lägger upp en planering 
både på kort sikt såsom veckovis, men även på längre sikt som månader.  
Inom bemanning och rekrytering har konsultchef C och dennes företag en annan 
lösning på att styra och synkronisera team och anställda. Det finns alltid en 
ansvarig chef på plats tidigt på morgonen eller sena eftermiddagar som kan 
hjälpa till vid arbetsrelaterade problem. Det är ofta förekommande att personer 
med personalansvar finns på plats som hjälper till att täcka upp för de timmar då 
viss personal tar ut flexibla arbetstimmar. 
 
Det finns tre chefer som representerar företag där de arbetar oberoende av 
varandra, där varje anställd arbetar självständigt med eget ansvar. Dessa chefer 
går emot det gemensamma mönstret om att styrning genom planering krävs för 
att vidare kunna styra genom flexibla arbetstider.  
Ekonomichef K uttrycker sig genom termen “proaktiv planering” medan 
verkställande direktören J benämner samma planering för tidsprognoser, båda 
är chefer inom redovisning. Termerna syftar på samma sak och innebär att varje 
anställd själv får lägga upp sin preliminära tidsplanering som görs med en 
veckas framförhållning. Denna planering skapas för ens egen skull, för att få 
bättre struktur på arbetsuppgifter, utan hänsyn tagen till övriga kollegor. Dessa 
chefer menar att gemensam teamplanering inte behövs för att kunna styra 
genom flexibla arbetstider då alla arbetar oberoende av varandra. Planering 
bidrar istället till insyn, så att ingen arbetar för mycket medan andra arbetar för 
lite, en slags arbetstidsprognos. Denna används istället till att styra 
arbetsfördelning på ett sätt som blir beläggningsmässigt acceptabel.  
 
Även patent manager M som är verksam inom en global industrikoncern är av 
samma åsikt som K och J. M menar att det är betydligt lättare att styra 
verksamheter genom flexibla arbetstider när det gäller individuellt arbete. Ingen 
planering krävs och det mesta sköts av sig själv då varje anställd har var sitt 
självständiga ansvar och inte behöver ta hänsyn till någon annan.   

4.2 STYRNING GENOM ANSVARSDELEGERING 

Analyschef E har sina rötter inom finanssektorn och vill ha personal som inte 
bara ser till eget ansvar, utan till ett mer övergripande sådant för hela bolaget. 
Han menar att bolaget gärna ser att anställda tänker och handlar som om 
företaget vore deras egna. E säger att verksamhetsstyrning präglas alltmer av att 
delegera ut ansvar, både resultatmässigt men även tidsmässigt via flexibla 
arbetstider.  
E får stöd av en majoritet av de intervjuade, som menar att ansvar gör arbetet 
intressant och roligt. Cheferna betonar dessutom att det är ett förtroende mellan 
arbetsgivare och arbetstagare som ingår i denna ansvarsdelegering. De menar 
att ansvarsdelegering utan förtroende inte fungerar. Utöver detta erhålls ett 
anmärkningsvärt resonemang där FoU-chefen D talar om att anställda måste bli 
sedda, respekterade och uppskattade. E talar om att chefer vill uppmuntra 
personal till att våga ta egna beslut. På det sättet skapas motivation till att 
prestera. D och E menar att istället för att “tvinga” människor till arbete, styrs de 
själva av en inre motivation till att prestera genom att skapa förtroende och 
ansvar. Supplymanager O anser att denna ansvarsdelegering är bra, istället för 
att kontrollera att tjänstemän arbetar förväntade timmar. Prestationsmätning 
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och medarbetarnas resultat är det centrala enligt O. Hur och när arbetsuppgifter 
utförs är upp till var och en.  
 
Att delegera ut ansvar kan skapa problem. Cheferna talar om att styrning genom 
flexibel arbetstid kan missbrukas genom att personal kommer in senare än vad 
tidsramarna tillåter. Samtidigt finns risk att folk går hem tidigare trots att de 
kommit in sent till kontoret. En lösning på detta som chef J och C är tydliga med, 
är att chefer måste kommunicera avsikten med flexibla arbetstider till anställda 
och förklara varför de väljer att tillämpa denna styrmetod. Övriga chefer är 
överens om att ett vanligt problem med flexibla arbetstider är sena ankomster. 
På frågan om hur de hanterar problemet med sena ankomster svarar C:  
 
”Det är viktigt att kommunicera ut syfte och mål med flexibla arbetstider genom 
personliga möten, att det skall underlätta vardagen för anställda, men även att det 
är viktigt att vara på plats under fasta arbetstider för att kunna fullfölja 
arbetsuppgifter på bästa sätt.” 
 
I stort sett menar samtliga chefer att det oftast räcker med ett personligt samtal 
med berörd anställd för att problemet ska lösas. Extremfall finns dock hos 
marknadschef N där en anställd missbrukade förtroendet med flexibla 
arbetstider som resulterade i uppsägning. Det finns alltså fall där folk helt enkelt 
inte kan ta ansvar för sitt arbete. Informationschef A inom kommunal 
verksamhet talar om att flexibla arbetstider på följande sätt: 
 

“Ju mer ansvar ju mer frihet, och där krävs disciplin (...) jag har en som ofta 
har tvättid och måste gå hem (...) och då är det svårt som chef att veta om 
man skall gå dit och ryta, ska man hjälpa, vi är ju alla olika.”  

 
A fortsätter med att säga att det i sådana fall fungerar bättre med helt fasta 
arbetstider 8-17.  
Många chefer håller med och talar om att det är en generationsfråga. 
Ekonomichef F har exempelvis äldre anställda under sig som kommit från 
statliga bolag och är inte vana med flexibla arbetstider eller arbete i team. Detta 
ställer till problem då äldre generationer är “inskolade” till att arbeta mellan 
bestämda klockslag. F menar att styrning genom flexibla arbetstider blir ett 
problem då äldre medarbetare har svårare att anamma flexibilitet.  

4.3 STYRNING GENOM FRIHET 

Flexibla arbetstider är enligt K något som bidrar till deras verksamhetsmål. Han 
uttrycker sig enligt följande på fråga om hur flexibel arbetstid kan hjälpa dem att 
nå dessa: 
 

“Vi har tre lönsamhetsmål, vi har lönsamhet, vi har kvalitet och vi har 
trivsel. Jag tror att flexibla arbetstider bidrar väldigt mycket till 
trivselmålet, att man ska ha det lite friare och hinna med även lite privata 
saker och förlägga sin arbetstid som man vill. Även om det inte är så mycket 
så kan den där timmen betyda rätt mycket.” 
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Patent manager M sammanfattar vad 13 av de 15 intervjuade personerna står 
för: “frihet under ansvar”. FoU-chefen D utvecklar detta och menar att frihet som 
ges på förmiddagen och eftermiddagen vad gäller flexibla arbetstider, gör att det 
blir lättare att planera arbete och privatliv. Han syftar på att det är stimulerande 
att få möjlighet till att komma och gå lite som personalen vill, vilket i sin tur gör 
att de blir ansvarsfulla och lojala medarbetare. Anställda är måna om att arbetet 
blir gjort på bästa möjliga sätt som ett tack till företaget. D menar att det handlar 
om att ge och ta.   
 
Samtliga chefer redogör för att styrmedlet flexibla arbetstider inte bara omfattar 
arbete, utan handlar om att ta hänsyn till anställdas privatliv. De menar att 
utgångspunkten för människor är välmående. Ger arbetsgivare sådana 
förutsättningar, kommer välmåendet återspeglas genom höjda prestationer på 
arbetsplatsen. Det är framförallt A, D och E mycket tydliga med. De ger konkreta 
exempel som att ha möjlighet till att hämta och lämna barnen på dagis en 
tidigare eftermiddag, eller gå hem tidigare för att hinna storhandla. 
Revisionschef G är positivt inställd till att utöka flexibla arbetstider. Han bygger 
vidare på K:s resonemang om trivsel, genom att koppla flexibla arbetstider till 
verksamhetsstyrningsmodellen Balanced Scorecard, som han menar 
implementeras i verksamhetsstyrning idag.  
 
G har ett intressant resonemang och menar att tjänstemän i regel har ett 
intellektuellt krävande arbete. Därmed är frihet enligt honom en förutsättning 
för att nå fram till bra resultat:  
 

- “Friheten gör att man inte känner sig pressad eller inskränkt vilket 
genererar kreativitet, motivation och ansvarstagande”.  

 
Den frihet som G talar om, omfattar inte enbart flexibla arbetstimmar under 
morgon och eftermiddag. Frihet är minst lika viktig i självstyrda arbetsuppgifter. 
Bortsett från ekonomichef H och kontorschef L som är verksamma inom industri 
respektive telemarketing, menar övriga intervjuaktörer att det ibland är tillåtet 
för anställda att få arbeta hemifrån, något som måste stämmas av med 
respektive chef. Däremot menar cheferna att personal bör vara på plats under 
kärntimmar för att kunna delta i möten, ta emot kunder och hantera brådskande 
ärenden. G talar om att personal ska ha frihet inom ramar för det som ska 
levereras. Han säger att: 

 
- “(...)man vill inte vara den som styr och pekar med hela handen så länge 
det levereras resultat”,  

 
vilket även övriga chefer utom H och L är överens om. 
  
Värt att nämna är arbetets karaktär som är avgörande om det finns möjlighet till 
att arbeta hemifrån, även om möjlighet till flexibla arbetstimmar finns. Chef D, 
som arbetar inom forskning och utveckling, varken kan eller får ta hem sitt 
arbete på grund av sekretess. 
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Som nämnt ovan finns två chefer, H och L som har andra resonemang vad gäller 
frihetens betydelse. De menar att för mycket frihet utöver tillåtna flexibla 
arbetstimmar bidrar till att personal inte arbetar effektivt, utan kan skapa oreda 
både för dem själva, men även för övriga i teamet. Dessutom menar de att det 
krävs extra planering för att koordinera ihop anställda vilket innebär fler 
arbetsmoment. Vidare nämner H en viktig aspekt vad gäller behovet av 
kommunikation och kunskapsdelning som riskerar att gå förlorad vid för stor 
flexibilitet vad gäller arbetstimmar. Detta behandlas i separat stycke som följer. 

4.4 STYRNING GENOM KOMMUNIKATION OCH 
KUNSKAPSDELNING 

J resonerar kring kommunikation och kunskapsdelning där hon tidigare studerat 
vad enmanskonsulter säger om kunskapsdelning: Hon förmedlar följande svar:  
 

“Enmanskonsulter känner avsaknaden av det här, att jobba tillsammans 
och lära sig och hänga med, att de snabbt halkar efter när de arbetar själva. 
(...) Om du jobbar individuellt och även bestämmer dina arbetstider själv är 
det nästan som att du är en egenföretagare till slut.” 

 
Fysisk närvaro, diskussioner i fikarum och att lyssna på kollegor som diskuterar 
problem med kunder eller medarbetare, ger mer än vad människor tror enligt H, 
I och J. Dessutom arbetas det mer effektivt på arbetsplatsen än om arbetet utförs 
hemma enligt dessa chefer. Därför anser de att flexibla arbetstimmar ska 
tillämpas i kombination med fysisk närvaro. Cheferna menar att människor inte 
ska styras till att arbeta hemifrån eller att ta ut fler flexibla arbetstimmar än 
tillåtet, då det anses negativt vad gäller kunskapsdelning.  
Andra chefer kontrar med att det är just hemma, alternativt då anställda jobbar 
över sena kvällar eller tidigt på morgonen, då effektivitet och prestation kan ökas 
ytterligare. Cheferna säger att det är under dessa tillfällen som medarbetare kan 
arbeta ostört utan risk för att bli avbrutna av kollegor eller kund. 
Kommunikation kan istället äga rum via telefon och internet. Allt görs med hjälp 
av teknik och det är den som är och kommer att vara avgörande för självstyrt 
och flexibelt arbete. Ett vanligt inslag är video- och telefonkonferenser där ingen 
fysisk närvaro på arbetsplatsen är nödvändig. IT-marknadschef N menar att 
kommunikation och kunskapsdelning blir likvärdig på distans som via fysiska 
träffar och att fysisk närvaro inte behövs lika mycket som tidigare. Enligt 
cheferna är det dock vanligt att kunder kommer på besök och förväntar sig att 
personal är tillgänglig under kontorstid, vilket visar att fysisk närvaro 
fortfarande är nödvändig i dessa fall. 

4.5 STYRNING GENOM UPPFÖLJNING OCH KONTROLL 

Samtliga intervjuaktörer har någon form av uppföljning av självstyrt arbete. Alla 
företag har fysiska avstämningsmöten där de redogör för resultat och följer upp 
ifall medarbetare uppnått mål på individnivå, men även om 
team/projektgrupper uppnått övergripande verksamhetsmål. Genom att de 
intervjuade företagen generellt sett tillämpar decentraliserad styrning, menar 
cheferna att det även måste rapporteras tillbaka om vad anställda åstadkommit. 
Cheferna har inte detaljstyrd insyn i varje individs arbete vilket gör uppföljning 
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nödvändig. Detta är en naturlig del vad gäller självstyrda och flexibla 
arbetsplatser. Kontroll och uppföljning är ett sätt att mobilisera 
personalstyrkans resultat och prestationer, för att sedan på nytt fördela ut 
ansvar och arbetsuppgifter. Chefer har då underlag för att styra organisationer 
på bästa möjliga sätt. Cheferna menar att uppföljning kan utvisa brister i 
ledarskap och styrning som leder till omfördelning av arbetsuppgifter.    
 
Vad gäller uppföljning av arbetstid skiljer sig bolagen åt: sju företag mäter 
arbetad tid genom elektronisk tidsrapportering, medan övriga bolag inte gör det.  
De företag som mäter tid har ingen avsikt att kontrollera personal för att se om 
de kommer i tid eller om de närvarar på arbetsplatsen. Enligt cheferna är syftet 
att ha underlag vid felberäkning av löner. Dessutom får chefer översikt över 
medarbetare som arbetar för mycket vilket kan leda till utbrändhet och stress, 
samt över anställda som jobbar för lite så att mål inte uppnås. En majoritet av 
cheferna menar att fokus ska läggas på vad individer respektive team 
åstadkommer för resultat. VD:n J uttrycker sig på följande sätt: 

 
“Tidigare var närvaro viktigare än resultat, nu mäter vi helt andra saker, 
som kundnöjdhet till exempel. (...) Arbetstiden har ju inget egenvärde i sig, 
även om det är bra att veta om man är offside eller inte så är det ju målen 
och publikens upplevelse som räknas.” 

 
Det framgår vidare att frihet och ansvar till följd av flexibla arbetstider kan ge 
motsatt effekt än vad som nämnts tidigare. Framförallt fyra av cheferna menar 
att risk finns för att karriärssugna medarbetare aldrig tar ut några flexibla 
arbetstimmar och jobbar istället övertid.  Detta ökar risken för att anställda 
stressar och blir utbrända vilket leder till sjukskrivning. Därför försöker bolag ha 
kontroll över att personal inte arbetar för mycket.  
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5. DISKUSSION  
Kapitlet resonerar kring empiri och teori som tidigare presenterats. Olika 
synvinklar behandlas som genereras fram genom teoretiska och empiriska 
utgångspunkter för att redogöra för samband som kan ligga till grund för att 
bemöta angiven problemformulering. 
 
Kapitlet är indelat i kategorier som anses återkommande i både teori och empiri.  

5.1 STUDIENS UTGÅNGSMODELL  

Under studiens gång visar det sig att vald utgångsmodell vad gäller flexibla 
arbetstider inte är relevant för hur chefer väljer att styra genom flexibla 
arbetstider. Det beror på att tidsaspekten inte anses som viktig, den har inget 
mervärde. Det är resultat och prestationer som istället är centrala mätfaktorer 
enligt intervjuaktörerna. De företag som mäter tiden, gör det i annat syfte än att 
kontrollera om anställda är på arbetsplatsen. Intervjuaktörerna får stöd av Julien 
et.al:s resonemang som presenteras i stycket 3.8 om ”självstyre genom flexibla 
arbetstider”. Han menar att verksamhetsstyrningens fokus gått från att mäta tid 
till att mäta vad som presteras. Genom att mäta resultat främjas självstyre bland 
anställda vilket medför kontinuerlig övervakning. Detta sker genom en modern 
variant av Benthams panopticon. Medarbetare får möjlighet till att styra sitt 
arbete på egen hand, men är medvetna om att det alltid finns risk för kontroller 
via data- och telefon samt internettrafik som registreras. Därför väljer anställda i 
regel att styra prestationer i enlighet med företags normer och uppsatta 
verksamhetsmål.  

5.2 STYRNING GENOM INNEBOENDE KRAFT  

Företagare som väljer att styra verksamheter genom flexibla arbetstider, gör det 
genom att påverka individens inneboende kraft. Detta illustreras i Källströms 
modell som presenteras i den teoretiska referensramen.  Elofsson har skrivit en 
studie om inneboende kraft som pekar mot samma sak: självstyre är en naturlig 
drift som han i sin studie benämner egenmakt. Författaren menar att det handlar 
om att människan vill ha självkänsla, kunna reflektera och kritiskt granska, ta 
ansvar, ha egen vilja och ta beslut. Hans resonemang underbyggs av empirin och 
teorin genom ansvar och frihet, där båda aspekter tenderar till att öka 
medarbetares kreativitet och motivation. Exempelvis skriver Hörnqvist om 
Foucaults produktiva makt som används för att stimulera Elofssons inneboende 
kraft, samtidigt som Hultqvist och Peterson talar om reglerad frihet. Patent 
manager M uttrycker sig genom att arbete ska utföras baserat på “frihet under 
ansvar”. Detta är något som majoriteten av cheferna håller med om. Denna 
förutsättning tenderar till att stimulera, motivera och bidra till kreativa 
medarbetare. Samtidigt visar empirin att anställda vill bli sedda, uppskattade 
och uppmuntrade till att ta egna beslut för att växa som individer. Cheferna 
menar att företag måste ha förtroende för medarbetare, låta de ta egna beslut 
inom ramen för arbetet, istället för att chefer tar beslut åt anställda. På det sättet 
motiveras personal till att prestera. Cheferna menar att istället för att “tvinga” 
människor till arbete, styrs de själva av en inre motivation till att prestera tack 
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vare förtroende och ansvar som anställda tilldelas. Cheferna betonar att 
ansvardelegering utan förtroende aldrig fungerar.  
 
Resonemangen ovan kan underbyggas med hjälp av Hackman och Oldhams 
modell “The complete job characteristics model”, som anses innefatta Elofssons 
tankar om termen självstyre, som Hackman och Oldham benämner autonomi. 
Elofsson gör dessutom ett intressant utdrag från svenska riksdagen som 
sammanfattar inneboende kraft på följande sätt: 
 

“Människan har ett inre behov att få känna gemenskap med andra, ta eget 
ansvar och utvecklas som person. Aktivt arbete och engagemang, oavsett 
om det är organiserat förvärvsarbete eller annan form av meningsfullt 
ansvarstagande för familj, vänner eller andra medmänniskor är därför av 
största vikt.” 167 

 
Wagner, som Lövgren och Johansson redogör för, talar om medborgare i 
samhället som medskapare av framtiden.168  Han menar att medborgare ges ett 
subjektivt ansvarstagande för välfärd, istället för att välfärdsstaten strukturerar 
medborgares liv och framtid. Det han menar är att människor idag har en 
förändrad syn på hur välfärdsstater styr, eller bör styra medborgare. 
Visserligen talar Wagner om individen i samhället och inte specifikt inom 
företag. Men i och med att företag utgör en stor del av samhället, anses hans 
ståndpunkt beröra organisationer. Det är osannolikt att företag och samhälle 
utvecklas i samma riktning av en slump. Wagner menar att: 
 

“Medborgarna måste ges autonomi för att var för sig och i olika slag av 
gemensam självförvaltning i största möjliga utsträckning själv ordna sina 
liv. Den offentliga maktutövningen får inte klä av medborgarna denna vilja 
att ha kontroll över och ta ansvar för sina liv”.169 
 

Det Wagner beskriver är governmentality som beskrivs i teori kapitlet 3.1 samt 
3.2. Maktutövning genom styrning har decentraliserats till individnivå vilket gör 
att människor inskolas till att bli självständiga subjekt som reglerar sig själva i 
enlighet med lagar, regler och normer. Samma utveckling sker inom 
verksamhetsstyrning där produktiv makt uttrycks genom självstyre. 
Resonemanget får stöd av studiens intervjuaktörer, där människan inte längre 
”tvingas” till arbete, utan istället motiveras till prestationer genom ansvar och 
förtroende.   
 
Varför tas det hänsyn till inneboende kraft till följd av decentraliserad styrning? 
Det finns inget enkelt svar på frågan. Ett tänkbart resonemang är att 
arbetsuppgifter har förändrats till karaktär, där de enligt Pink blivit mer 
komplexa, intressanta och självstyrda. Pink menar att algoritmiskt arbete gått 
från att ha baserats på formler och föreskrifter till att arbeta heuristiskt där 
anställda istället experimenterar och kommer med nya lösningar.170 Detta 
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framgår även av empiri kapitlet, där revisionschefen G exempelvis talar om 
intellektuellt krävande arbeten, från att tidigare varit tankelösa. Algoritmiskt 
arbete präglas av detaljstyre som kväver kreativitet och individuell beslutskraft. 
Även teori kapitlet talar om detta, där exempelvis Samuelson och Arvidsson 
likväl Parment skriver om att kvalificerade arbetsuppgifter kräver kreativa 
medarbetare som i sin tur skapar effektiva organisationer och motivation på 
arbetsplatsen. Den teoretiska referensramen visar att algoritmiskt arbete bygger 
på centraliserad företagsstruktur som idag tappar i konkurrenskraft på 
marknader som ständigt är under utveckling. Regressiv maktstyrning överges 
och ersätts av produktiv sådan: Fysisk övervakning via toppstyrt detaljstyre 
modifieras till övervakning via upplevd kontroll med eget ansvar och reglerad 
frihet med grund i Benthams panopticon.  
 
Poängen är att denna förändring “tvingat” fram inneboende kraft som en viktig 
del i hur organisationer styrs idag. Modern verksamhetsstyrning präglas inte 
enbart av bestämda föreskrifter och manualer som måste följas mot belöning. 
Idag utgör individers kompetens och kreativa förmåga en viktig del av hur 
organisationer styrs. 
Yttre motivationsfaktorer som högre lön och andra fysiska ting motiverar inte 
anställda på samma sätt som förr. Dessa motivationsfaktorer kan till och med 
sänka prestationer enligt Pink. Författaren hänvisar bland annat till VD:n Jeff 
Gunther på amerikanska Meddus, som menar att alla medarbetare måste ha bra 
betalt för att kunna försörja sig. När detta grundkrav är uppfyllt, påverkar inte 
lön motivation eller prestation. Gunther jämför pengar med en 
motivationströskel. När tröskeln är passerad, så behövs självstyre för att främja 
varje individs yrkesskicklighet och kreativa förmåga.171 

5.3 STYRNING GENOM FRIHET OCH TRIVSEL 

Det självstyre Gunther talar om, handlar även om hänsynstagande till privatliv 
genom flexibla arbetstider där målöverensstämmelse och Källströms 
vektormodell blir aktuella. Om verksamhetsstyrning tillåter att mål inom 
privatliv uppfylls, såsom att hämta barnen från dagis tidigare på dagen, gör att 
anställdas välmående ökar. Resonemanget bekräftas av studiens empiri. 
Målöverensstämmelse enligt Kauffland et.al. som presenteras tidigare, visar att 
personal som har flexibla arbetstider är mer benägna att arbeta för 
organisationsmål. Trivsel är enligt studiens intervjuaktörer en utgångspunkt för 
att kunna prestera goda resultat.  
För att underbygga resonemangen ovan, finns ett arbetsmiljö program som heter 
“ROWE” som står för “results-only work environment”. Programmet är grundat 
av Judy Thompsson och Cali Ressler, två personalchefer inom det amerikanska 
företaget Best Buy.172 Programmet innebär att jobb ska bli gjort i tid. Hur, när 
och var de anställda gör det, är deras ensak. Det kan jämföras med empirin där 
chefer inte längre mäter nedlagd arbetstid i syfte att ställa tiden i relation till 
verksamhetsmål. Istället visar empirin att prestation och resultat är det som är 
centralt. Detta förutsätter ansvarstagande ökad handlingsfrihet. Självstyre 
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genom reglerad frihet inom ramarna för regler och normer betonas dessutom 
kontinuerligt i teorin, exempelvis av Quastel, Flew, likväl Hultqvist och Peterson. 
 
Ett citat av Jeff Gunther på det amerikanska företaget Meddus bör lyftas fram för 
att skapa helhet för resonemangen ovan: 
 

“Min pappas generation ser människor som resurser. De är 
standardbräderna man behöver för att bygga ett hus(...). För mig är det ett 
partnerskap mellan mig och anställda. De är inte tillgångar. De är partners. 
Och partners behöver, precis som alla vi andra, kunna styra sina egna liv.” 

173 
 
Genom att kunna styra sitt liv, bland annat sitt arbete med respekt för kollegor, 
skapas motivation på arbetsplatsen som främjar anställda till att tänka kreativt 
och ta egna beslut. Detta resulterar i ett välmående som skapar trivsel. 
Utvecklingen får stöd av empirin som nämner exempelvis tillämpning av 
balanserat styrkort, där fokus läggs på medarbetsperspektivet. Perspektivet 
innebär bland annat att styrning inriktar sig på personalens kompetens och 
trivsel på arbetsplatsen vilket i sin tur kan kopplas till Foucaults produktiva 
maktstyrning.  

5.4 STYRNING GENOM PLANERING 

Självstyrt arbete måste planeras genom strategi och fastställda program som 
utformar ramar för vad en flexibel arbetsplats omfattar innan det sätts in i 
system. Empirin visar exempelvis att flexibla arbetstider kräver viss 
framförhållning, framförallt på team- och projektbaserade arbetsplatser. 
Planering behövs för att undvika att vissa medarbetare går om varandra. Om 
exempelvis en teammedlem börjar klockan 07.00 och behöver omedelbar hjälp 
av sin kollega som tar ut flexibla arbetstimmar fram till 09.00, förlorar 
teammedlemmen dyrbar arbetstid. Syftet är att liknande scenarion skall 
undvikas vilket kräver att företagsledare lägger upp planer för hur de ska styra 
med framförhållning genom flexibla arbetstider.  
 
Det kan sägas att typen av arbetsplats avgör om planering är nödvändig för att 
flexibla arbetstider ska kunna implementeras. Individuellt arbete där personal 
arbetar på egen hand kräver inte lika mycket planering och hänsynstagande till 
andra medarbetare, något som team- och projektgrupper kräver. Därmed skiljer 
sig planeringsfaser åt beroende på vad för typ av arbetsuppgifter det handlar 
om. 
 
En parallell kan dras till Benthams panopticon som handlar om att individer 
följer uppsatta regler och lagar med risk att kunna bli kontrollerade. Planering 
handlar om att företagsledare vill ha kontroll och viss övervakning om vad som 
sker i företag. Planering koordinerar och styr anställdas handlingar på ett 
önskvärt sätt vilket kan kopplas till governmentality. Människans disciplin gör 
att planering med tillhörande normer och regler implementeras på ett lättare 
sätt enligt Christensen. 
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5.5 STYRNING GENOM UPPFÖLJNING OCH KONTROLL 

Styrning i företag uttrycks också genom uppföljning av kontroll som tillsammans 
med planeringsfasen samordnar och koordinerar ihop personal. Empirin utvisar 
att företag har regelbundna möten, både fysiska, men även med hjälp av teknik 
som gör att möten sker på distans via internet och telefon. Intervjuaktörerna 
menar att personal får insyn i varandras arbete. Framförallt får företagsledare 
avstämning på, i likhet med principal agent modellen, hur organisationen ligger 
till i arbetsprocesser i förhållande till verksamhetsmål. Här sker ett 
kommunikationsutbyte mellan medarbetare. Dessutom använder sig en del 
företag av tavelplanering samt virtuella kalendrar, som hjälper till att ha kontroll 
och struktur på arbetsprocesser. 
Genom regelbundna avstämningar, kan individer arbeta fritt och flexibelt, 
samtidigt som de underrättas kontinuerligt om vem som gör vad. Med andra ord 
kräver flexibla arbetstider koordinerings- och planeringsresurser som väver 
ihop personal genom uppföljning och kontroll för att sedan fördela ut självstyrt 
arbete igen.  
 
Ovanstående resonemang kan kopplas till Benthams panopticon som Gane, 
Kietzmann och Angel samt Smith utvecklar i studiens teoretiska referensram. 
Gane talar om att både chefer och medarbetare kan kontrollera och övervaka 
kollegor, vilket lett till intensivare social kontroll.  En ytterligare utveckling av 
Ganes resonemang görs av Deleuze och Guattaris “rhizomatiska övervakning” 
som bygger på total kontroll via nätverk. Nätverk består av element som kan 
övervakas och kontrolleras vilket ger komplett och sammanlänkad styrning.174  
Deleuze och Guattaris menar att elementen utgörs av individer i samhället som 
modifieras om till digitala informationsbärare vilka lagras i olika databaser.175 
Dessa databaser finns hos företag och myndigheter såsom sjukhus, 
försäkringsbolag, polisregister, arbetsgivare etc. Det författarna menar är att 
styrning i samhället bygger på tillgång av människor och informationsutbyte. Det 
innebär att det inte behövs detaljstyre vad gäller kontroll i företag. Databaser 
utgör istället övervakning som ligger till grund för styrning, kontroll, likväl straff. 
Företag registrerar numer allt digitalt, både resultat och prestationsmätning som 
länkar samman arbetsenheter till ett gemensamt nätverk.  Ett bra exempel är 
den öppna digitala kalendern som utgör övervakning enligt empirin. Kalendern 
kan ses som ett nätverk där alla medarbetare länkas samman och implementerar 
övervakning, styrning och kontroll över varandra utan någon fysisk kontakt. 
Även Farmer och Mann samt Ben och Taylor redogör för samma fenomen som de 
kallar för ”electronic panopticon”. 
 
Således existerar kontroll i samma omfattning som innan decentraliseringen av 
företagsorganisationer, vilket också kan bekräftas av Fejjes, McWorter, 
Hörnqvist samt Foucaults governmentality. Det är istället tillvägagångssättet 
som modifierats vad gäller styrning genom kontroll och uppföljning. Den 
modifierade kontrollen sätter ramar för frihet, där frihetseffekter tenderar till att 
uppmuntra självstyre och stimulerar anställdas motivation. Individer verkar 
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vara mottagliga för att implementera nya flexibla tillvägagångssättet då det 
stimulerar trivsel och välmående.  

5.6 STYRNING GENOM KOMMUNIKATION OCH 
KUNSKAPSDELNING  

Avslutningsvis redogör studien för skilda åsikter vad gäller kommunikation och 
kunskapsdelning. Empirin utvisar att vissa chefer anser att fysisk närvaro är 
viktig på arbetsplatsen, samt att det är på jobbet som anställda är som mest 
effektiva. Att arbeta hemifrån eller öka flexibel arbetstid anses inte vara positivt 
varken för medarbetare eller företag. Samtidigt menar andra chefer det 
motsatta, att personal fortfarande kan kommunicera via telefon, internet och 
läsplattor som gör att de utan problem kan arbeta från annan plats än på 
kontoret. Dessutom anser dessa chefer att en del arbetar mer effektivt avskilt 
från andra. Tekniken blir då avgörande för självstyre och flexibla arbetsplatser, 
vilket också kan underbyggas med studiens teoretiska referensram. Däremot 
anser de att det fortfarande är viktigt att kunna finnas på plats på kontoret för 
kundens räkning och interna möten.  
 
Forskning bedriven av Baltes et.al som tidigare presenterats, visar att effektivitet 
och produktivitet ökar med fler kärntimmar vad gäller flexibla arbetstider. 
Intressant är då att fundera kring var gränsen går när det blir för mycket av det 
goda. En tolkning av detta med stöd av vissa chefers resonemang, är att 
kommunikation och kunskapsdelning riskerar bli lidande av att införa allt för 
mycket flexibel arbetstid. För få kärntimmar kan därför innebära sämre 
produktivitet.  
 
Den skilda syn vad gäller flexibla arbetstider kan härledas till en 
generationsfråga vilket empirin också utvisar.  Äldre personer är inskolade till 
att arbeta efter stämpelklockan till följd av algoritmiska arbetsplatser, samtidigt 
som yngre generationer skolas in i verksamhetsstyrningens flexibla 
arbetsvillkor. Resonemanget för stöd av Prescott et.al:s teori, som visar att yngre 
generationer hellre väljer flexibla arbetstider och att detta ökar lojalitet 
gentemot företag. 
 
Dessutom finns ett anmärkningsvärt samband mellan kunskap och 
maktutövning där Towell som redogör för Foucaults maktanalys, beskriver det 
på följande sätt: Dels kan kunskap leda till maktutövning, samtidigt som 
maktövning kan öka med mer kunskap. Maktutövning som tidigare definierats 
som styrning, är därmed inte bara repressiv, utan snarare en strävan efter att få 
veta och lära sig mer vilket har en produktiv och kreativ effekt.176  Towell får 
stöd av Nilsson som menar att makt och kunskap är starkt sammankopplade 
vilket gör att den ena inte fungerar utan den andra.177 Även Bacon bekräftar 
sambandet mellan kunskap och maktutövning, som också myntade begreppet 
"kunskap är makt" som innebär att kunskap ger makt.178 Skillnaden är att 
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Foucaults definition utvecklar Bacons definition och antyder att makt också är 
kunskap.  
Att chefer och företagsledare väljer att maktutöva genom olika 
styrningstekniker, blir därmed avgörande på vilket sätt kunskap sprids bland 
medarbetare. Poängen är att oavsett om anställda erbjuds mer eller mindre 
egenmakt, så förutsätter självstyre kunskapsöverföring. Kunskapsöverföring 
sker delvis genom implementering av disciplin såsom grundläggande 
samhällsnormer, men även genom yrkeskunskap enligt Townley som menar att 
individer ständigt formas och produceras genom kunskapsberikning.179  
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6. SLUTSATS 
Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur självstyre med avseende 
på fenomenet flexibla arbetstider kan användas av chefer för att styra 
organisationer. Följande två frågeställningar försöker studien besvara: 
 

● På vilka sätt kan självstyre genom fenomenet flexibla arbetstider användas 
av chefer för att styra organisationer? 

● På vilka sätt kan chefer följa upp och kontrollera självstyrt arbete genom 
flexibla arbetstider?  

 
Denna studie visar att verksamhetsstyrning modifierats från centraliserat till 
decentraliserat styre där anställda får mer ansvar, ökat handlingsutrymme samt 
ökad frihet. Utvecklingen har kunnat ske till följd av att önskvärda beteenden 
inte längre behövs regleras och styras genom kroppsliga bestraffningar och 
fysisk kontroll. Styrning används istället genom att implementera denna i 
huvudet på anställda med hjälp av panopticerad övervakning som upprätthåller 
disciplinens effekter: 
 

● Chefer använder självstyre genom flexibla arbetstider på flera olika sätt. 
Det som framgår av studien är att kommunikation mellan medarbetare 
och chefer är central. Självstyre innebär att chefer delegerar ut 
arbetsuppgifter under ansvar för att skapa motivation, kreativitet och 
meningsskapande bland anställda. Självstyrda medarbetare regleras 
genom elektroniska kalendrar och tavelplanering som regelbundet 
uppdateras. Både chefer och anställda har tillgång till dessa styrverktyg 
som planerar och koordinerar ihop självstyrt arbete. Verktygen 
mobiliserar och styr flexibla arbetsplatser i önskvärd riktning, för att 
sedan låta medarbetare arbeta under eget ansvar mot uppsatta mål. 
Andra verktyg som används vid självstyre är fysiska möten och 
videokonferenser. I verksamheter där medarbetare inte är beroende av 
varandra, kan chefer reglera självstyrt arbete genom att låta anställda 
skapa individuella tidsprognoser som ger överblick över kommande 
arbetsprocesser. 

 

● Kontroll av självstyre genom flexibla arbetstider sker inte genom att 
kontrollera arbetade timmar. Kontroll sker istället genom att resultat som 
anställda presterar följs upp. Kontroll av arbetstid blir istället en bieffekt 
när det visar sig att presterade resultat inte når uppsatta mål. Fördelen 
med detta tillvägagångsätt är att anställda får frihet till att bestämma var, 
när och hur arbetet genomförs. Nackdelen är att en del anställda har 
bristande ansvarskänsla och otillräcklig förmåga att genomföra 
arbetsuppgifter. Självstyre genom flexibla arbetstider kan i dessa fall vara 
negativt för organisationer och medarbetare. Kontroll och uppföljning av 
självstyrt arbete görs med hjälp av ovan nämnda styrverktyg som 
mobiliserar självreglerande medarbetare där avstämningar görs vad 
gäller prestationer och resultat. 

 
● Anställda upplever sig vara övervakade till följd av panopticerad 

övervakning, även om faktiska kontroller görs sporadiskt. Detta 
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disciplinerar medarbetare till att prestera och leverera resultat. Samtidigt 
stimulerar styrning genom flexibla arbetstider medarbetarnas 
inneboende kraft som bidrar till kreativitet, motivation och skapar vilja 
till att prestera.  

 
● Detaljstyrda arbetsplatser blir mindre framtränade till följd av Deleuze 

och Guattaris “rhizomatiska övervakning” där teknikens betydelse blivit 
viktig.  Det är inte bara chefer, utan även anställda som kan få insikt i och 
kontroll över kollegors arbetsprocesser via onlinemöten och öppna 
kalenderplaneringar. Risk för att gå om varandra reduceras, samtidigt 
som fysisk övervakning inte längre behövs. Övervakning, kontroll samt 
önskvärda beteenden upprätthålls av medarbetarna själva via självstyre. 
Självstyre genom flexibla arbetstider används av chefer med 
utgångspunkt i panopticon som samordnar självstyrda arbetsplatser. 
Effekten blir att anställda gör panopticerad övervakning till deras eget 
självstyre. 

6.1 BIDRAG TILL ÄMNESOMRÅDET 

Som tidigare presenterat, anses denna studie utgöra ett berikande 
kunskapsbidrag till ämnet verksamhetsstyrning. Det finns begränsat med 
forskning som konkret studerar självstyre genom flexibla arbetstider ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv. Tidigare forskning som presenterats i denna 
studie, har en psykologisk, sociologisk eller pedagogisk utgångspunkt med inslag 
av företagsekonomiska aspekter. Denna studie väljer istället att ha 
företagsekonomi som huvudsaklig forskningsansats, med inslag av psykologiska, 
sociologiska samt pedagogiska aspekter vilka även de bidrar till utformning av 
verksamhetsstyrning.  
 
Studiens centrala bidrag är att styrning läggs i huvudet på anställda, vilka 
tillsammans uppbär önskvärd företagsstyrning utan någon fysisk och detaljstyrd 
övervakning. Detta förutsätter individuell disciplinering, som upprätthålls av 
utbredd och panopticerad övervakning. Anställda gör denna övervakning till sitt 
eget självstyre. Självstyrda prestationer mäts och kontrolleras i form av resultat. 
Detta gör att flexibla arbetstider kan användas på ett önskvärt och 
beteendereglerande sätt. Av denna anledning ger studien ett berikande 
kunskapsbidrag till det företagsekonomiska ämnesområdet.   

6.2 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Intressant ur styrningssynpunkt med flexibla arbetstider är globaliseringens 

betydelse på hur företag väljer att arbeta internationellt, samt hur de 

kommunicerar med varandra till följd av olika tidszoner. Förslag till fortsatt 

forskning utgör således på vilka sätt självstyre genom fenomenet flexibla 

arbetstider kan användas för kommunikation och kunskapsdelning mellan 

kontor världen över, samt som ett konkurrensmedel. Vidare kan det vara 

intressant att kartlägga hur verksamhetsstyrning inom dessa bolag präglas av 

panopticon och rhizomatisk övervakning. Frågan är inte om det förekommer, 

vilket Edward Snowden visat genom att ha avslöjat amerikanska 
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säkerhetsmyndighetens direkta tillgångar till bland annat Facebooks, Apples och 

Yahoos dataservrar.180 Frågan är snarare på vilka sätt dessa metoder används 

och implementeras inom samt mellan företag i form av olika nätverk och 

samarbeten, där självstyre och egenmakt förespråkas.  
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