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Sammanfattning
Bakgrund och problem

Föreliggande uppsats bygger i huvudsak på den balansgång som råder mellan att leda
organisationsmedlemmar genom icke-finansiella faktorer utan att riskera att hämma
organisationens produktivitet. The Autonom paradox har lett oss till en diskussion där
styrsystem som förknippas med självstyrande medarbetare och konkurrensfördelar har satt
krokben på sig själv och skapat en allt för löst Merchant & Van der Stede (2007) och otydligt
sätt att styra medarbetarna på (Hoeven & Zoonen, 2015). Flera studier har påvisat vikten av att
balansera de lösa styrsystemen mot fasta, uppsatta regler (Butler, Price, Coates, & Pike, 1998).
Konkurrensfördelar anses av forskaren Robert Simons gynnas av att medarbetarna får
möjlighet att agera utifrån sitt egna anseende. Jonna Bornemark vid Södertörns Högskola
anmärker dock på detta managementsystem då hon anser att organisationer som tillämpar detta
tenderar till att lägga allt för stor energi på att mäta och kontrollera vad medarbetarna faktiskt
uträttar. Detta managementsystem har dock gynnats i och med den utveckling som digitala
managementsystem har genomgått (Hacker, 2017) samt den utveckling som skett inom
projektorganisationer sedan slutet av 1980 talet.
Kan vi av ovanstående diskussion påvisa att organisationer tenderar att tillämpa en lös
styrning på sina arbetsplatser också tenderat att använda sig av fler icke-finansiella
kontrollfaktorer under den senaste 9 års perioden?

Frågeställning

Avseglar projektorganisationers arbetsbeskrivningar från 2010 till 2018 en ökad förekomst av
Icke-finansiella kontrollfaktorer / Strategiska gränssystem samt en ökad förekomst av
Operativa gränssystem?

Syfte

Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur ett nytt personalsystem växer fram där
fler faktorer skapats för att kartlägga hur det dagliga arbetet fortlöper, trotts en ökad efterfråga
på en fri och självstyrande medarbetande.

Metod

Genom att analysera ett empiriskt material från perioden 2010 till 2018 kommer
vitala delar av det teoretiska ramverket att belysas. Dessa delar kommer att påvisa ett antal
förekomster som kan påvisa om kategorier av icke-finansiella faktorer ökat eller minskat under
den undersökta perioden. Flermetodsforskningen i denna uppsats utgår ifrån att en kvalitativ
diskussion skapar ett kodningsschema, vilket sedan har använts för att framställa uppsatsens
resultat på ett kvantitativt sätt.

Resultat och slutsats

Utifrån uppsatsens teoretiska ramverk och insamlade data har det kunnat påvisas att en
ytterligare kategori av icke-finansiella faktorer har tillkommit under perioden 2010 – 2018.
Utöver de icke-finansiella faktorerna kvalitet, miljö, leverans och effektivitet har riskhantering
sedan 2012 tillkommit i den kravmall som redogör vad medarbetare i projektorganisationer ska
ta hänsyn till i sitt yrkesutövande.

Abstract
Background

The resent study in this paper is founded on the balance between the act to manage employees
through non-financial control factors without risking to decrease the company’s productivity.
The Autonomy paradox has led us to a discussion where management control systems,
concatenated with self-management and competitive advantages, has backfired and tempt to be
too “lose” Merchant & Van der Stede (2007) and non finansial way of leading (Hoeven &
Zoonen, 2015). Recent studies has been made where it is claimed that the non-financial factors
must be balanced against financial factors (Butler, Price, Coates, & Pike, 1998).
Competitive advantage is by Robert Simons mentioned to be benefited as the
company’s employees gets the space to act on their own lore. Jonna Bornemark at the campus
Södertörn in Stockholm, have recently mentioned in her book “The immeasurable renaissance”
2018 that the administrational society has tended to increase it is capability of measuring work
performance. Hacker (2017) explain this phenomenon by pointing on the progress that digitalt
managementsystem has gone through sins the period around 2008.
Can we through that this discussion show an increase of the use of “lose” (Merchant
& Van der Stede 2007) managementsystems in Swedish project company’s in the las nine-year
period.

Problem

Does the project organization's job descriptions from 2010 to 2018 seal an increased incidence
of non-financial control factors / Strategic boundary systems and an increased incidence of
Operational boundary systems?

Purpose

The purpose of this paper is to get an understanding for how employees aspiration and progress
of digital management systems have led managers to use new ways of evaluating employee
performance.

Method

By analyzing an empirical material which represent each year between 2010 – 2018. We will
with help of the theoretical framework show a difference in presence of categories of nonfinancial factors. The study theoretical framework will be grounded on a qualitative discussion
where previously completed research studies is used to get an understanding for how nonfinancial factors can be visualized. This study will therefore take a quantitative approach to
visualize how these factors have increase or decrease.

Results and conclusions

The result as mentioned above is visualized in quantitative data there we can show that there
has been a small entrance of a new non-financial factor category in the empirical material.
Beyond the non-financial factor categories, quality, sustainability, delivery and efficiency, the
factor Risk has started to emerge by the year 2012.
The risk factor has albeit modest started to be a part of the responsibility area that
self-management employees need to handle in their work situation.

Nyckelbegrepp
Finansiell kontrollfaktor – Medarbetares prestationer mäts utifrån ekonomiskt perspektiv.
Icke finansiell kontrollfaktor – Medarbetares prestationer mäts utifrån ett perspektiv som inte
går att översätta i ekonomiska termer.
Hård-styrning – Medarbetare som styrs genom finansiella kontrollfaktorer.
Lös-styrning – Medarbetare som styrs genom Icke-finansiella kontrollfaktorer.
Legitimitet – Berättigad och rättmätig yrkesutövning som delges den som agerar i enighet med
aktuella normer och regler.
Knowledge work – Arbetskraft vars huvudsakliga kapital är kunskap.
Knowledge management - hur ett företag eller annan organisation handhar, förvaltar, överför
och delar sin inneboende kunskap.
Human relations - Administrativt redskap som baseras på kunskapen om mänskliga
interaktioner.
Scope creep – Projektmål som tenderar till att vara skadligt vidsynta och odefinierade.
Myopia – Projektmål som tendera till att vara för snävt satta och som ger ett allt för litet
utrymme för flexibilitet.
Task management – Målstyrning där medarbetare arbetar mot ett fastsatt konkret mål.
Scientific management – Går även under namnet Taylorism där arbetsmoment standardiseras
utefter en fastsatt och förutbestämd mall.
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1. Inledning - Den självstyrande medarbetaren
Finns det ett logiskt samband mellan personligt handlingsutrymme och en administrativ
osäkerhet inom organisationer? Går en medarbetarens självbestämmanderätt hand i hand med
ett högre krav på att chefer ska kunna kontrollera vad denne faktiskt utför i sin arbetsposition?
Problematiken i dessa frågor har sedan 1990-talet handlat om att vissa organisationstyper blivit
mindre och mindre benägna att styra personalen mot konkreta mål. Detta då ett målfokuserat
arbetssätt mer och mer ansetts göra verksamheten inskränkt Drucker (1999), samt att det helt
enkel blivit mer komplicerat för chefer inom vissa organisationstyper att definiera fasta och
objektiva mål och strukturerade arbetstidscheman för dess medarbetare (Simons, 1995).
Att styra personal utifrån fastsatta mallar har bland annat ansetts skapa ett tunnelseende
som kan ha en negativ inverkan på medarbetare då dess handlingsutrymme blir allt för
inskränkt, vilket Merchant & Van der Stede (2007) benämner som ett fall av Myopia. Begreppet
Myopia står för det organisatoriska tillstånd då medarbetare enbart arbetar mot fasta objektiva
mål och därav riskerar att gå miste om att upptäckta nya sätt att föra verksamheten framåt på.
För att motverka risken för Myopia och att detta tunnelseende uppstår, kan chefer välja
att överlåta en högre grad av bestämmanderätt till medarbetarna. Detta managementsätt har
ofta framställts i ett sammanhang med begreppet “Empowerment” eller “självstyre” av
Merchant & Van der Stede (2007) och Simons (1995). En förhöjd grad av självstyre hos
sedarbetarnas kan bland annat uppnås genom att chefer tillämpar mindre gripbara målsättningar
vars innebörd inte nödvändigtvis går att mäta tillexempel kronor och tid. Cheferna kan på så
vis överlåta bestämmanderätten till medarbetaren som i sin tur avgör vilket sorts arbete som
tillfredsställer målsättningarna på bästa sätt. Medarbetaren förväntas tillexempel kunna avgöra
när en takkonstruktion har utvecklats mot en mer ”effektiv” variant eller när en reklamkampanj
uppnått en högre grad av ”kvalité”.
Talspråket “Vad du mäter är vad du får” Merchant & Van der Stede (2007) beskrivs
som ett sätt att se på hur medarbetares synfält påverkas utifrån vad som begärs av dem. Om en
organisations främsta målsättning är att driva verksamheten mot ett så högt ekonomiskt
vinstmål som möjligt, så är de sällan som medarbetarna tenderar att fokusera på något annat än
det ekonomiska resultatet. Medarbetarnas målsättningar har utefter målsättningen påverka vad
som blir utfört. Däremot kan olika sorters målsättningar skapa olika sorters konsekvenser.
Konsekvenserna av att inte styra medarbetarna utifrån Icke-finansiella mått som de nyss
nämnda exemplen, resulterar oftast i att medarbetaren får ett större handlingsutrymme då de
kan röra sig i ett större spelrum, samtidigt som det blir svårare för chefer att bibehålla kontrollen
över vad som faktiskt blir utfört. Butler et al. (1998) menar tillexempel att det finns en risk med
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att ha en för stor grad av medbestämmande hos medarbetarna i och med att styrningen tenderar
att bli allt för otydlig. Inom organisationsforskning brukar detta likställas med risken för
begreppet Scope creep (Amoatey & Anson, 2017). Amoatey & Anson (2017) menar att risken
för det som kallas för Scope creep ökar desto mer diffus och otydlig som styrningen inom
organisationer tenderar att bli. Scope creep sammanfattas med andra ord som det fenomen som
uppstår då ett alltför stort handlingsutrymme ges till medarbetarna. Resultatet av detta leder
ofta till att få medarbetare vet vilken väg som är den mest fördelaktiga att välja, vilket riskerar
att skapa frustration och tidskrävande oenigheter (Lewis, 2002). Utifrån Lewis forskning
tenderar förekomsten av Scope creep att öka i takt med ett större tryck på självstyrande
arbetsgrupper (Lewis, 2002). Merchant & Van der Stede (2007) menar i sin tur att
organisationer bör röra sig på ett fält mellan Finansiell och Icke finansiell styrning för att inte
riskera att hamna i varken ett tillstånd av Myopia eller motsatsvis tillståndet Scope creep.
Inom projektorganisationer har den Icke-finansiella styrningen tenderat till att ta en allt
större roll i organisationsstyrningen sedan 90-talet Merchant & Van der Stede (2007). Detta då
organisationer inom projektbranschen tenderar att ta på sig odefinierade projekt där målet för
projektet måste kunna definieras under arbetets gång (Jönsson & Strannegård, 2014). Blomberg
(2013) menar att projektorganisationen av sin natur är i ständig förändring, vilket även
avspeglat i hur ledarskapet inom sådana organisationer ständigt måste kunna tillämpa nya
ledarskapssätt för att behålla sin legitimitet (Rövik, 2015). Ett problem som uppstod under
1990-talet handlade om vilka metoder som chefer skulle nyttja för att uppnå tillräckligt med
kontroll utan att kränka personalens kreativa förmåga och flexibilitet (Simons, 1995). Simons
(1995) menar att ett konkurrenskraftigt företagande baseras på att medarbetarna får möjlighet
att analysera, bearbeta och ta fram olika förslag på hur kundernas behov kan stimuleras, vilket
ibland måste ske utanför de stela arbetsramarna.
Bäcklander et al. (2018) beskriver problematiken av att hitta och använda lämpliga
managementsystem i samband med det som benämns som “knowledge work”. Problematiken
uppstår då personal som utför ett icke standardiseringsbart arbete förväntas att utföra arbetet
självständigt men i enighet med organisationens strategi (Bäcklander et al., 2018). Genom att
låta medarbetarna få befogenheten att bestämma själva och ta fram olika lösningar på
kundernas problem så blir produkterna mer kundanpassade och oftast bättre än om produkten
hade färdigställts utan att se till kundens behov. Medarbetarna skulle således kunna få
bestämma hur de i samråd med kunden kunde skapa den bästa produkten, vilket borde vara
likställt med stark konkurrenskraftighet.
Historien har dock påvisat att tilliten till denna managementteknik inte alltid följt
samma positiva tankegångar om konkurrenskrafttighet genom självgående medarbetare.
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Efter ett flertal incidenter har rädslan ökat för att medarbetare ska börja utnyttja ett sådant
förtroende som dessa management tekniker kräver. Skandaler som fallet Peabody & Company
kunde enligt vissa endast genomföras då medarbetarna inom organisationen fick så stort
handlingsutrymme att de självmant och på eget initiativ kunde införa fiktiva siffror i företagets
resultat. Detta utan att de tillförordnade cheferna visste om vad som föregick (Simons, 1995).
I ovanstående exempel var organisationen tvungen att låta medarbetarna agera efter
eget anseende, däremot visade det sig efter fall som Peabody & Company att arbetsledningar
inom organisationer som dessa trots allt måste kunna se vad som utförs på operativ nivå. För
att lösa detta har en utveckling skett bland digitala programvaror som Java corp. År 2008
släpper Java arbetsplattformen “Enterprise social network (ESN)” där medarbetarna interagerar
sinsemellan via en Facebook-liknande plattform (Reimer, 2012). Kortfattat kan program som
ESN ses som ett verktyg där medarbetarna interagerar fram ett eget verksamhetsmål istället för
att ledningen i organisationen klargör vad som ska göras (Hacker, 2017). Samtidigt får deras
chefer insyn i hur diskussionen råder och framförallt vad som går till verkställande.
Intresset för programvaror som kan hantera självstyrande arbetsgrupper har inte bara
ökat inom programutvecklingen, utan kan även synliggöras i svenska projektorganisationers
årsrapporter. År 2011 beskriver bland annat den svenska projektorganisationen “Nordic
Construct Company (NCC AB)” hur en ny och öppen arbetsplattform håller på att
implementeras i organisationen, vilket enligt dem själva ska leda till en bättre arbetsmetodik.
“Med gemensamma plattformar kommer NCC att med bibehållen flexibilitet, kunna utveckla
goda attraktiva bostäder och samtidigt hålla produktionskostnaderna nere”
(NCC, 2011, S.27)
Knowledge management växer även fram, vilket är en arbetsmetodik som ämnar att strukturera
interaktionerna mellan medarbetarna (Hacker, Bodendorf & Lorenz, 2017). Om medarbetarna
i exemplet från NCC AB fått en mer självstyrande arbetsroll i praktiken är däremot inget vi i
denna uppsats kan uttala oss om. Däremot hävdar vissa forskare att chefer inom organisationer
som tillämpat denna arbetsmetod har fått en helt ny arbetsroll (Hacker et al., 2017). Cheferna
bör nu enligt Hacker et al. (2017) acceptera att de inte kan ha full kontroll över medarbetarnas
dagliga arbete utan bör istället ta ett steg tillbaka in i en mer coachande roll (Smyth & Morris,
2007). Medarbetaren förväntas nu ta kontroll över sina egna handlingar och själva mäta och
göra egna bedömningar på sina prestationer för att tillse att denne agerar i enlighet med vad
som anses vara ett positivt yrkesutövande.
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1.1 Från kaos till styrsystem
Även om självtänkande och ansvarstagande medarbetare nu för tiden har en relativt positiv
klang, så har det gett ett stort upphov till administrativ oreda, otydliga beslutsvägar och ibland
till och med verksamhetshaveri (Simons,1995). I detta avsnitt kommer vi därav försöka bena
ut varför ett självstyrande arbetsmetodik, trotts sin höga risk för problem och haveri ändå vuxit
fram till att bli likställd som en organisatorisk konkurrensfördel. Vi kommer även belysa hur
denna managementteknik skapat ett större behov av Icke-finansiella kontrollfaktorer.
I mitten av 1800-talet växte tankegångarna inom det organisationsteoretiska fältet och
resulterade i en uppdelning av samhällsbilden. Ett område stod för utveckling medan det andra
stod för ordning (Blomberg, 1995). Under denna tidsperiod målades de två områdena upp som
två delar av ett samhälle som samspelade i takt med samhällsutvecklingen. Utveckling och
samordning skulle leva i harmoni för att samhällsutveckling skulle ske (Comte, 1844, refererad
i Blomberg, 1995). Samhällsutvecklingen skulle helt enkelt vara en produkt av ordnad
utveckling. Allt annat som inte skedde ordnat likställde Comte med ett kaos (Blomberg, 1995).
Under 1800-talets andra hälft växer en ny tankegång fram, där nu individ och struktur
är i fokus. Där individen står för det föränderliga kaoset och strukturen likställs med kollektivet
och det strukturerade (Durkheim, 1895, Refererad i Blomberg, 1995). Utveckling sker nu, till
skillnad från tidigare, genom att individen inställer sig i samhällets ordning (Blomberg, 1995).
Vid 1920-talets intåg har tankegången i det organisationsteoretiska fältet växt till en
fråga om rationellt och irrationellt handlande. Inom Max Webers handlingsteori kopplas nu
individperspektivet till ett irrationellt rationellt tänk (Blomberg, 1995). Samhället som enligt
Durkheim stod för strukturen får nu namnet byråkrati som i sin tur står för rationellt handlande
och förutsägbarhet för individernas agerande. Vilket går i fas med det som Taylor benämner
som “Task Management” (Drucker, 1999). Detta tänk avspeglas även i de finansiella
kontrollmekanismer “scientific management” som växer fram under 1920-talet (Power, 1999).
Kontrollmekanismer av dessa varianter växer nu fram som objektiv data och anses vara ett sätt
att styra organisationer, då genom finansiellt avmätta målsättningar (Cunningham, 2004).
Kring 1950-talet särskiljs kontrollmekanismer mellan det som Cunningham
benämner som “administrativa kontroller” och ”reviderbara mekanismer” (Cunningham,
2004). Det som idag kallas för human relations HR blir under 50-talet nu ett nytt sätt att styra
medarbetare på. Detta växer i popularitet under 1970-talet (Perrow, 1986). HR-skolan, som kan
ses som byråkratiskolans motpart, framhäver nu effektivitet och kreativitet samt individers
medinflytande i arbetsprocessen (Blomberg, 1995). HR-rörelsen tenderar mer och mer under
denna period att förespråka ett styrsystem där medarbetaren får agera efter eget anseende
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(Blomberg, 1995). Detta leder mot en organisationsstruktur där gruppmedlemmarnas moral
och etik ligger till grund för hur arbetet kommer att utföras, vilket blir en stötesten i tanken om
att låta medarbetaren agera självmant (Deal, Kennedy, 1983, refererad i Blomberg, 1995).
“I allmänna ordalag fungerar [värderingarna, kärnan i kulturen] som ett informellt
kontrollsystem, som talar om för människor vad som förväntas av dem."
(Deal & Kennedy, 1983, S. 33)
Utvecklingen av ledarskapet tenderar under 1990-talet att gå mot en mer informell variant där
medarbetarna styrs av visioner och normer vid sidan av konkreta mål. Försök görs även under
denna period på att översätta abstrakta och mångtydiga styrfaktorer till reviderbara data
(Cunningham, 2004). Exempel på detta är COSO-projektet “The Committee of Sponsoring
Organizations” där Icke-finansiella kontrollsystem skulle standardiseras och därefter göras om
till reviderbara kontrollmekanismer (Cunningham, 2004). Exempelvis skulle nu medarbetarna
bli benägna att sätta en beräknelsebar siffra på hur effektivt de utförde sitt dagliga arbete.
Idag beskrivs kreativitet och flexibilitet som framgångsfaktorer för ett ”roligare” och
mer ”effektivt” arbetsliv (Lundgren, 2018, 27 februari). Artiklar lägger fram belägg för hur
mycket “enklare” och “friare” medarbetarna kan bli genom att organisationen låter införa ett
sådant managementsystem som låter medarbetaren strukturera sin egna arbetsvardag.
“Det är uppenbart att organisationer som låter anställda få den friheten att bestämma själva
kan anses som positiva för de anställdas utveckling.”
(Lundgren, 2018, 27 februari).

Den historiska utvecklingen visar att organisationer i västvärlden gått från ett administrativt
kontrollsystem som lämnar ytterst litet utrymme för individuellt självstyre, till att se
individuellt självstyre som ett nödvändigt kriterium för organisationers överlevnad. Comtes så
kallade “ostrukturerade kaos” skulle grovt sett kunna ses som den nuvarande lösningen på
organisatoriska konkurrensfördelar. Hand i hand med denna utveckling har även den
“Finansiella detaljstyrningen” Drucker (1999) kompletterats av ett ökat antal Icke-finansiella
kontrollfaktorer som tillexempel kvalitet, effektivitet, tid och även risk (Ho, Zheng, Yildiz &
Talluri, 2015) för att ge upphov till ett större handlingsutrymme hos medarbetarna. Dessa Ickefinansiella kontroll faktorer som ska ge ett större upphov till fritt handlingsutrymme, har dock
av vissa forskare motsägelsefullt påvisat sig skapa ett ännu mer övervakande kontrollsystem.
5

1.2 Problem – ökad självbestämmanderätt och ökad kontroll?
I tidskriften “Flexible work designs and employee well-being” lyfter Hoeven & Zoonen. (2015)
fram en diskussion kring för- och nackdelar med flexibelt och självbestämmande arbete. Denna
diskussion grundar sig i att medarbetare som fått en mer självstyrande och ”fri” arbetsroll även
tenderar till att känna sig mer uppkopplade och övervakade (Hoeven & Zoonen, 2015).

“The more freedom and autonomy that FWD (flexible work design) and technology offer, the
more intensely employees work, and the more they feel controlled and constrained by their
work “(Hoeven & Zoonen, 2015, S. 240)

Ett begrepp som uppstått i och med denna diskussion är “The autonomy paradox” (Hoeven &
Zoonen, 2015). Paradoxen står för att desto mer frihet och autonomi “självstyre” som en
flexibel arbetsdesign erbjuder, desto mer stressad och kontrollerad känner sig medarbetaren.
Likt denna paradox så förs en diskussion i radioprogrammet Filosofiska rummet den 28 oktober
2018, där lyssnaren får en inblick i hur organisatorisk administration utvecklats de senaste åren.
Jonna Bornemark, forskare vid Södertörns högskola har dragit egen erfarenhet av det som hon
kallar för en “förhöjd mätbenägenhet”. Bornemark (2018) menar på att ett generellt
administrativt tryck har visat sig öka på vissa arbetsgrupper på den svenska arbetsmarknaden.
“Siffror, siffror, siffror. Om vi mäter skaffar vi oss kontroll”
(Filosofiska rummet, 2018).
Calle Rosengren, forskare vid Lunds universitet pratar även om hur denna mätbenägenhet
accelererat i arbetslivet och att det kan vara en bidragande faktor till förhöjd nivå av
sjukskrivningar som relaterar till bland annat utmattning (Rosengren, 2018, 28 oktober).
Merchant & Van der Stede (2007) menar att desto mer icke-finansiell arbetsstyrningen
blir, desto mer ökar den administrativa benägenheten att blanda in flera mätinstrument för att
säkerhetsställa att medarbetarna inte utför arbetsuppgifter som kan vara till skada för
verksamheten. En avsaknad av gränser påstås även vara en bidragande faktor till ökad stress
inom organisationer som bygger på självstyrande medarbetare (Bäcklander, et al., 2018).
Bäcklander, et al, (2018) menar att en självstyrande arbetsmetodik kan fungera, om ett
Strategiskt och Operativt gränssystem kan upprätthållas så att medarbetarna känner till vad de
inte ska göra. Strategiska gränssystem består av fastsatta processmallar medans operativa
gränssystem består av det som vanligtvis framställs som uppförandekoder. Genom att öka
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nivån av självbestämmande hos medarbetarna borde det enligt Bäcklander, et al, (2018)
behövas en ökad mängd av system som tydliggör vad medarbetaren inte bör utföra.
Resonemanget backas även upp av Simons (1995) som menar att medarbetarens
handlingsfrihet på något sätt måste ramas in av strategiska och operativa gränssystem.
Utifrån Bäcklander et al och Simons resonemang borde vi kunna anta att den ökade
tillämpningen av självstyrande medarbetare lett organisationer till att använda fler Ickefinansiella målsättningar men även fler strategiska och operativa gränssystem. I denna uppsats
kommer vi påvisa hur denna utveckling avspeglat sig i projektorganisationers
arbetsbeskrivningar mellan perioden 2010 till 2018.

1.3 Syfte
Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur ett nytt administrativt kontrollsystem
där ”frihet” och ”självstyre” står i centrum, växt fram och som har resulterat i att fler Ickefinansiella kontrollfaktorer skapats för att kartlägga hur det dagliga arbetet fortlöper.

1.4 Frågeställning
Avseglar projektorganisationers arbetsbeskrivningar från 2010 till 2018 en ökad förekomst av
Icke-finansiella kontrollfaktorer / Strategiska gränssystem samt en ökad förekomst av
Operativa gränssystem?

1.5 Avgränsningar
Vi har i denna uppsats valt att utföra undersökningen på den avgränsade tidsperioden 2010 –
2018 med ett begränsat empiriskt material i form av 180 stycken arbetsbeskrivningar. Vidare
har uppsatsen avgränsats till att endast undersöka företag och medarbetare som arbetar i en mer
eller mindre projektorienterad verksamhet inom området konstruktion och IT.
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1.6 Fortsatt disposition

Fig. 1. Uppsatsens disposition och övergripande genomförandeidé
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2. Teori
Det teoretiska kapitlet kommer inledningsvis behandla begreppen projektorganisation och
projektledare för att synliggöra vad som särskiljer dem från andra typer av organisationer och
medarbetare. Därefter kommer kapitlet behandla Simons organisationsteori som sätter ett
ramverk för hur självstyrande medarbetare kan styras utifrån fyra system. Slutligen kommer
en redogörelse göras för Tessier & Otleys teori som baseras på Simons teori och som även
ersatt Simons teori i denna uppsats.

2.1 Projektorganisation - en variant av kunskapsintensiva
organisationer
Att definiera vilken sorts organisationstyp som kan anses vara kunskapsintensiv bygger i
huvudsakliga drag på hur svårt det är att förutse organisationens framtid (Blomberg, 1995).
Organisationens förmåga att agera på ett stabilt och strukturerat sätt minskar desto mer
man arbetar mot komplexa mål som kräver unika lösningar. Frågan om vad som kan ses vara
ett stabilt och oföränderligt arbete och vad som kan anses vara ett instabilt och ständigt
föränderligt arbete är utmärkande för en kunskapsintensiv organisation (Blomberg, 1995).
På ett mer detaljerat sätt bygger en kunskapsintensiv organisation på att flera högt
kvalificerade individer agerar på ett självständigt sätt för att lösa komplexa problem som
definieras utifrån medarbetarnas egna kunskaper (Alvesson, 2004). Den kunskapsintensiva
verksamheten drivs i sin tur framåt av interaktioner mellan medarbetarna (Sahin, 2011).
Således definierar medarbetarna utifrån eget anseende hur målen ska utformas samt vilka
handlingar som ska leda till att målen uppfylls. Som en del av det kunskapsintensiva
verksamhetsområdet kan verksamheter i form av projektorganisationen tas som ett exempel.
Blomberg (2013) definierar projektorganisationer utifrån vad som med största
sannolikhet inte kan anses vara en projektverksamhet. Projektorganisationer arbetar till
exempel sällan mot fasta mål, konkreta tillvägagångssätt och utifrån fasta rutiner (Blomberg,
2013). Blomberg (2013) definierar istället projektverksamheten som en organisationsform som
inte följer en industriell verksamhet med fasta tidscheman och länkade händelseförlopp.
Projekt bör ses som ständigt föränderliga där byråkratiska strukturer hämmar dess
konkurrensfördelar (Blomberg, 2013). Chefer som trotts allt styr organisationer av denna sort
genom fasta och objektiva mål tenderar likt tidigare nämnt att hämma den innovativa
benägenheten och nytänket bland de medarbetare som ingår i organisationen (Simons, 1995).
Jönsson & Strannegård (2014) skiljer på forskningen av projektorganisationen utifrån
den amerikanska PMI “project organisations institute”-varianten och det skandinaviska
projektperspektivet där ledningen av projekten står för den största skillnaden. Det amerikanska
perspektivet bygger på ett hierarkiskt tänk där en projektledare har omfattande makt samt
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ansvar över projektets genomförande (Jönsson & Strannegård, 2014). Det skandinaviska
perspektivet, som vi utgår ifrån i denna uppsats, bygger till skillnad från PMI på ett mer platt
organisatoriskt format där projektledaren agerar i samråd med andra parter (Jönsson &
Strannegård, 2014). Enligt det skandinaviska perspektivet blir projekt vad de görs till och
därmed läggs det ett större engagemang på icke-hierarkiska organisationsstrukturer där
samarbete mellan flera parter tar projektet framåt (Jönsson & Strannegård, 2014).
Projektledaren i sin arbetsposition har av ovanstående resonemang en roll som både medlare
mellan olika projektmedlemmar men även ett ansvarstagande roll inför sin arbetsgivare.

2.2 Styrning och kontroll inom projektorganisationen
Vad som framgår i kapitel 2.1 är att projektledare i sin arbetsposition, tillsammans med flera
parter till t.ex. kunder, avgör vad projektets mål är samt hur de bör lösas. Chefer som försöker
styra denna process genom interna kontrollsystem, kommer därav få stångas med att tillföra en
viss nivå av eget handlingsutrymme och bestämmanderätt till projektledaren (Blomberg.2013).
Vad historien om interna kontrollsystemen kunnat redogöra i kapitel 1.2, är att
organisationer som vill hålla sig konkurrenskraftiga tenderar att anamma Icke-finansiella
(Merchant & Van der Stede, 2012) styrformer som ger ett större handlingsutrymme för
medarbetaren. Exempel på detta är kvalitetsstyrning där medarbetaren förväntas agera för att
skapa en så hög kvalitet som möjligt (Cunningham, 2004). Medarbetarens ansvar ligger här i
att avgöra hur denne arbetar för att skapa en så hög kvalitet som möjligt i sitt dagliga
arbetsutövande. Vad som däremot i själva verket kan anses vara hög eller låg kvalitet är
tämligen svårt att översätta till ett konkret reviderbart värde (Merchant & Van der Stede, 2007).
I slutet av 1980-talet började en ny management-rörelse att växa fram i servicesektorn,
massproduktionssektorn samt den offentliga sektorn då projekt blev en större del av den
vardagliga verksamheten (Gilles, 2013). Att driva igenom projekt blev nu ett tillvägagångssätt
för att hålla organisationen modern och uppdaterad på konsumenternas behov (Gilles, 2013).
Även om organisationer nästintill alltid varit tvungna att hålla sig moderna och
konkurrenskraftiga har projektverksamheten innan 1980-talet till största delen kallats
“program” (Gilles, 2013). Programmen bestod, till skillnad mot de projektformer som vi är
vana vid idag, av standardiserade procedurer och hårda styrfaktorer som tid och budget
(Merchant & Van der Stede, 2007). Ett exempel är 1950- och 60-talens rymdprogram i USA.
Vid slutet av 80-talet började de privata företagen att implementera projekt i sin dagliga
verksamhet då de standardiserade produktionsprocesserna tenderar till att vara oflexibla och
allt för trögflytande (Gilles, 2013). Managementrörelsen möter nu problematiken kring hur
individers handlingar ska kunna styras i en verksamhet där målen är mindre definierbara och
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tidsramar inte går att sätta. Institutet för projektledning (PMI) ger under 90-talet ut boken “A
Guide to the Project Management Body of Knowledge” (PMBOK Guide). Där olika
standardiserade arbetsprocesser framställs som vinnande koncept vid styrning av
projektorganisering. Med PMBOK är syftet organisationers chefer ska utifrån en standard
kunna tillämpa fastsatta metoder som medarbetarna sedan ska förhålla sig till (Watt, 2014).
Att standardisera projektverksamheter anses dock vara högst problematiskt (Smyth &
Morris, 2007). Detta då de är av ständigt föränderlig natur (Blomberg, 2013). Vilket resulterar
i att gamla standarder snabbt blir omoderna. PMI-upplagorna kritiseras av denna princip för att
ge en alltför snäv bild av verkligheten vilket gjort dem svåra att efterleva (Smyth & Morris,
2007). Smyth & Morris (2007) påvisar detta genom att hela 90% av de metoder som framställs
som projektlednings standarder saknar detaljerade förklaringar för hur de ska tillämpas i
praktiken (Smyth & Morris, 2007). Snow & Hambrick (1980) menar att det råder en lös
koppling mellan sägandet och praxis inom det organisationsteoretiska fältet och att fastsatta
matriser mer bör ses som en försköning av det som faktiskt sker i och omkring en organisation.
Smyth & Morris (2007) påpekar likt Blomberg (1995) vikten av att förstå att projekt i
sin natur är baserade på interaktioner mellan olika parter och att styrning måste ske på ett annat
sätt än standardiserade processflöden. Något som även kan peka på en ökad skepsis för hur
medarbetarna styrs inom projektorganisationen är den växande RAPM-litteratur “Reliance on
Accounting Performance Measures” som märks i det organisationsteoretiska fältet (Hartmann,
2000). Inom RAPM har forskare framförallt tittat på hur kontrollsystem tillämpas på
medarbetare i praktiken. Där har det visat sig att olika organisationer väljer att tolka olika
parametrar på olika sätt. Det krävs därav ett annat sätt att styra projektverksamheterna på.
Utifrån Blombergs (2013) resonemang kan projekt som organisationsform ses som ett
område där Top-down management hämmar verksamheten. Samtidigt måste Chefer inom
denna organisationstyp kunna garantera delägare att organisationen utför uppgifter som kan
anses vara gynnsamma (Whitey, 2006). Chefer behöver därav ta till nya verktyg för att kunna
kontrollera och styra arbetsprocessen utan att skapa fasta standarder (Vijande, Mieres &
Sanchez, 2012). Simons (1995) menar att organisationer som är inom ramen för den
kunskapsintensiva verksamheten är beroende av ett annat sorts kontrollsystem som inte skapar
auktoriteter utan snarare coachar medarbetarna i en viss riktning inom ett fastsatt ramverk.
Pfister (2014) menar att ett nytt sätt att se på kontroll har tillkommit, som delar
kontrollsystems forskningen i två delar. Där står den ena för det traditionella synsättet där MCS
lägger fram olika sätt för att skapa innovation, till ett nyare synsätt där MCS är mer inbäddad i
medarbetarnas handlingsutrymme (Townley, 2002).
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“Nowadays control does not mean to be coercively constraining, rather it can be directing,
guiding, enabling, supportive and as such leaves much room for creativity and innovation”
(Pfister, 2014, S.145)
Robert Simons vid Harvard Business Scholl argumenterar 1995 för att bland annat
projektorganisationer måste ta en roll utanför de standardiserade management-processerna och
istället fokusera på en ny typ av kontroll där finansiella och Icke-finansiella styrmekanismer
vägs upp mot ett fastsatt gränssystem. På så sätt ska medarbetaren kunna agera mot ett eget
formulerat mål, samtidigt som chefer inom organisationen säkerhetsställer att medarbetaren
inte tar otillåtna genvägar (Simons, 1995). Likt Pfister (2014) målade Robert Simons upp det
fria handlingsutrymmet som ett sätt att tillåta medarbetaren att agera fritt, dock inom ett fastsatt
ramverk. Med andra ord skulle medarbetaren ges fritt handlingsutrymme inom de ramar som
organisationen själva ansåg var gynnsamma.

2.3 Simons Levers of control (LOC)
Simons (1995) lyfter fram i sin bok Levers of control, att självstyrande medarbetare ska
kontrolleras genom ett system som varken säger åt medarbetaren vad denne ska göra eller hur
den bör utföra sitt arbete. Med sin model “Four levers of control” menar Simons (1995) att
medarbetaren ska guidas i sitt dagliga arbete utifrån en bestämd organisationsstrategi som inte
nödvändigtvis behöver bestå av objektiva mål. Simons (1995) menar att medarbetaren utifrån
Levers of control, i denna uppsats benämnt LOC, ska arbeta mot en hög grad av Icke-finansiella
mål, men för att minimera risken för att Scope creep “projekt-haveri p.g.a. bristfälliga mål” ska
medarbetaren även få reda på vad denne inte bör lägga tid på. Medarbetaren ska genom detta
ramverk få möjlighet att agera själv inom ett strategiskt valt ramverk samtidigt som chefer kan
säkerhetsställa att medarbetaren inte agerar utanför det som anses gynnsamt (Simons, 1995).
LOC baseras på fyra beståndsdelar där bland annat organisationens vision och mission
står för en beståndsdel benämnd övertygelsesystemet1 (Simons, 1995). Genom en annan
beståndsdel i LOC ska medarbetaren få reda på vad som inte bör göras. Detta genom ett
avgränsningssystem2 (Simons, 1995), där gränser sätts upp för otillåtet arbetsutövande. Oftast
synliggörs det sistnämnda systemet som organisationers uppförandekoder och policysystem
som används för att minimera risken för skadligt beteende. Övertygelsesystemet och
avgränsningssystemet blir som ett sorts Yang och Yin inom Simons teori (Simons, 1995).

1
2

Övertygelsesystem - Ursprungligen benämnt “Belief System” (Simons, 1995),
Avgränsningssystem - Ursprungligen benämnt “Boundary system” (Simons, 1995).
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Simons LOC System består även av två kommunikationssystem där ett diagnosticerande
system3 bygger på tanken om en envägskommunikation mellan medarbetaren och den chefen.
Envägskommunikationen består i att medarbetaren rapporterar till högre chef för vad denne
utför, detta utifrån en fastsatt mall och fastsatt procedur. Det andra kommunikationssystemet,
det Interaktiva systemet4 ,bygger på en tvåvägskommunikation där medarbetaren tillsammans
med högre chef för en gemensam dialog för hur det dagliga arbetet fortlöper mot
organisationens mål. Detta för att kontrollera att ramverket inte överskrids. Simons “LOC” har
påvisats vara populär inom universitetsvärlden där den skapat förståelse för hur nya strategier
som t.ex. “Corporate Social Responsibility” (CSR) implementeras i organisationer (Martyn,
Sweeney & Curtis, 2016). Vissa har till och med kunnat påvisa att praktiska tillämpningar av
teorin i arbetslivet skapat ett kreativt tänkande hos medarbetare (Speklé & Verbeeten, 2014).
Efter en studie utförd av Ferreira & Otley (2009) har det dock visat sig att Simons LOC
varit i behov av att modifieras till ett mer konkret ramverk. De ansåg att ett flertal studier hade
genomförst under 2000 talets första decennium där teorin tolkats på olika sätt, vilket Tessier &
Otley (2012) därefter valde att agera mot genom att revidera teorin till en mer tydlig variant.
I denna uppsats har även ett försök gjorts av att använda Simons originalteori vilket
ledde till ett bristfälligt resultat och ett förskjutet tidschema för uppsatsskrivandet. Ett beslut
togs istället att använda Tessier & Otleys reviderade teori istället för Simons originalteori.

2.4 Tessier och Otleys Reviderade LOC
En sammansättning av studier utförda utifrån Simons “LOC” ramverk har påvisat att teorin
öppnar upp för ett alltför odefinierbart och kontextberoende tolkningsutrymme (Ferreira &
Otley, 2009). Detta har resulterat i att olika forskningsstudier tolkat teorin på olika sätt och
därav fått olika resultat (Tessier & Otley, 2012). Tessiers & Otley (2012) revidering av Simons
“LOC” innebär att de tidigare kontrollsystemen har omplacerats, fått en ny benämning och en
ny innebörd. Till Exempel påtalade Tessier & Otley (2012) att vissa kontrollsystem i teorin var
oskiljaktiga medans andra delar var för övergripande för att kunna konkretiseras på ett säkert
sätt. Ett exempel är övertygelsesystemet som påvisades tolkas på ett sätt i Toumela (2005) och
på ett annat sätt i Henri (2006) Henri (2006) ansåg att det rådde en problematik med det
diagnostiska och det interaktiva systemet då de båda kan ses som olika sätt att kommunicera
på. Henri (2006) menade även att det var för svårt att särskilja de två systemen i praktiken i
och med att båda kan kopplas till ett och samma prestationsmätningssystem (Henri, 2006).

3
4

Diagnosticerande system - Ursprungligen benämnt “Diagnostic system” (Simons, 1995).
Interaktiva system - Ursprungligen benämnt “Interactive system” (Simons, 1995).
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“Diagnostic and interactive uses of MCS (Management control system), including PMS
(Performance measurement system), represent two complementary and nested uses”
(Henri, 2006, S. 529).
Chenhall (2003) påpekar likt Henry (2006) att de två kommunikationssystemen är svåra att
särskilja medans Ahrens (2004) refererad i Tessier & Otley (2012) menar att systemen
tillochmed är oskiljaktiga. Tessier & Otley (2012) löser denna problematik genom att påtala att
de båda kommunikationssystemen ska läggas samman till ett och samma återkopplingssystem.
I den reviderade versionen av “LOC” har Simons begrepp positiv och begränsande bytts
ut till det som Tessier & Otley (2012) benämner som möjliggörande5 och Överensstämmande6.
Detta då termerna “positiv” kontra “negativ” ansågs vara förvirrande. Nedan visas en modell
för hur Simons teori reviderats av (Tessier & Otley, 2012).

Fig 2. Simons LOC 1995 reviderad av (Tessier & Otley, 2012)

5
6

Möjliggörande - Ursprungligen benämnt “Enabling” (Tessier & Otley, 2012).
Överensstämmande - Ursprungligen benämnt “Compliance system” (Tessier & Otley, 2012).
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Tessier & Otley (2012) reviderade “LOC” som visas här ovan, består av fyra byggstenar som
fördelar sig på sidorna möjliggörande och överensstämmelse. Den möjliggörande sidan består
av systemen Strategiska prestationer7 och Operationella prestationer8 och utgörs i praktiken av
de kontrollfaktorer som driver medarbetaren genom visioner och normer (Strategiska
prestationer kap 2.4.1) och kritiska framgångsfaktorer (Operationella prestationer kap 2.4.2).
Överensstämmande sidan består av kravställande arbetsprocedurer som medarbetaren
förväntas följa (Strategiska gränssystem9 2.4.3) samt kravdokument som tydliggör vad
medarbetaren inte bör göra (Operationella gränssystem102.4.4). Syftet med överensstämmande
systemet är att tillse att medarbetaren agerar “överensstämmande” med organisationens egna
vilja vilket oftast likställs med organisationens policy och gränssystem (Tessier & Otley, 2012).

2.4.1 Strategiska prestationssystem
Strategiska prestationssystem är som tidigare nämnt en del av det huvudsakliga
möjliggörandesystemet där tanken är att medarbetaren genom värdeord ska få en inblick i
vilken riktning som organisationen vill färdas mot. Det Strategiska prestationssystemet består
av det som Tessier & Otley (2012) benämner som organisationens vision och mission. Enligt
Merchant & Van der Stede (2007) baseras systemet på värdeord som ska få medarbetaren att
känna av ett värde och högre syfte i det arbete som denne utför i den dagliga verksamheten.
Widener (2006) refererar till Pearce et al (1987) som i sin tur menar på att Strategiska
prestationssystem kan ses som organisationens grundläggande identitet där bilden av
organisationen målas upp med hjälp av värdeord. Organisationer som arbetar för att överskrida
olika objektiva mål är i behov av att sammanfatta målen till ett övergripande mål som oftast är
av subjektiv variant. Syftet med denna procedur är att samtliga delar av organisationen ska
känna en strävan av att arbeta mot ett och samma mål (Ferreira & Otley, 2009).
På så sätt menar Tessier & Otley (2012) att medarbetarna på ett undermedvetet sätt tar till sig
detta och underordnar sig att arbeta mot att upprätthålla organisationens egna identitetsbild.

7

Strategiska prestationssystem - Ursprungligen benämnt “Strategic performance” (Tessier & Otley, 2012).
Operativa prestationssystem - Ursprungligen benämnt “Operational performance” (Tessier & Otley, 2012).
9
Strategiska begränsningssystem - Ursprungligen benämnt “Strategic boundary ” (Tessier & Otley, 2012).
10
Operationella begränsningssystem - Ursprungligen benämnt “Operational bundary” (Tessier & Otley, 2012).
8
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2.4.2 Operativa prestationssystem
Operativa prestationssystem står likt Strategiska prestationssystem på Möjliggörandesidan av
Tessier & Otley (2012) modellen. Grovt förenklat kan operativa prestationssystem ses som ett
system där organisationens kritiska framgångsfaktorer delges (Johnson & Kaplan, 1991). En
medarbetare får genom detta system reda på vad den ska arbeta mot att stimulera i sin
arbetsutövning. Operativa prestationssystem ger medarbetaren klarhet i vilka kritiska
prestationsmått som organisationen värdesätter och framställs antingen i finansiella
målsättningar eller Icke-finansiella målsättningar (Tessier & Otley, 2012).
Mer eller mindre konkreta variabler som kostnad, tid, kvalitet och hållbarhet återfinns
i denna del av kontrollsystemet. Genom att uttala mer eller mindre konkreta mål ges därav
cheferna en möjlighet att påverka vad medarbetaren lägger fokus på (Tessier & Otley, 2012).
Genom systemet ska managers i organisationen kunna skapa sig en kvantifierbar bild av hur
väl medarbetarna arbetar mot de mål som organisationen satt Tessier & Otley, 2012). Merchant
& Van der Stede (2007) påtalar även vikten av att system som dessa har en intern balans mellan
faktorerna finansiella och Icke-finansiella, vilket även påpekas i Jonsson & Kaplan (2001).

2.4.3 Strategiska gränssystem
Strategiska gränssystem står på överensstämmelsesidan i den reviderade LOC modellen. Det
vill säga den sida av modellen som består av faktorer som begränsar medarbetarens
handlingsutrymme. Strategiska gränssystem består av faktorer som gör medarbetaren varse om
vad för tillvägagångssätt som organisationen anser vara ett gynnsamt arbetsutövande.
Målbilden är att medarbetaren ska få möjlighet att arbeta utifrån en standardiserad
arbetsstruktur och en definierad fastställd processhanteringsstrategi (Tessier & Otley, 2012).
Cunningham (2003) benämner denna sida som “Gör inte detta” då medarbetaren genom
detta system ska få en bild av vad organisationen inte vill att denne lägger energi på medans
Tessier & Otley (2012) benämner detta som en makt över negativt tänkande. Genom att ha
uttalade områden dit medarbetarna inte bör rikta sina prestationer mot är tanken att
medarbetarna istället kommer rikta sitt fokus mot områden som av organisationens anses vara
mer gynnsamma (Fauzi & Rahman, 2008). Strategiska gränssystem kan i praktiken ses som det
som amerikanska forskare benämner som “Codes of business conduct” vilket målas upp som
en del i organisationers sätt att synliggöra gränser för individuellt handlande (Bedford, 2015).
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2.4.4 Operativa gränssystem
Operativa gränssystem består likt Strategiska gränssystem av det som Tessier & Otley (2012)
benämner som överensstämmande system, som i den tidigare “LOC” modellen var bestod av
risker som bör undvikas (Simons, 1995). Tessier & Otley (2012) menar att Operativa
gränssystem mer konkret består av organisatoriska regler som medarbetarna förväntas
efterfölja i sitt arbetsutövande. Detta ska inte blandas ihop med operativa prestationssystem där
medarbetaren förväntas arbeta mot mer eller mindre konkreta mål. Operativa gränssystem
består istället av fastsatta arbetsregler där medarbetarna får klarhet i vad organisationen inte
anser vara ett acceptabelt och godkänt arbetsutövande (Tessier & Otley, 2012).
“These activities are ones that could jeopardize the well-being of an organization by
exposing it to potential loss of assets, loss of reputation, or legal liability”
(Simons,1995, S.43)
Dokument som uppförandekoder är här en central byggsten som ska ge medarbetaren en bild
av vad som denne bör förhålla sig till vid samspel med andra individer vilket Toumela (2005)
definierar som dokument som adresserar ut viktiga kunder samt tillförlitliga leverantörer.
Statler & Oliver (2016) förklarar i sin tur Operationella gränssystem som en form av
företagskoder som ämnar till att guida organisationens medlemmar i en viss riktning.
“A business code is a distinct and formal document containing a set of prescriptions
developed by and for a company to guide the present and future behaviors on multiple issues
of at least its managers and employees toward one another, the company, external
stakeholders and/or society in general”
(Statler & Oliver, 2016, S. 90).
Operationella gränssystem konkretiseras ytterligare tillsammans med de övriga tre systemen i
Tessier & Otleys teori i denna uppsats metodavsnitt, för att på så sätt påvisa hur de kan
synliggöras i praktiken.
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Fig 3. Tessier & Otleys reviderade LOC från 2012

2.5 Operationalisering
Uppsatsens frågeställning ”Har förekomsten av Simons teoretiska beståndsdelar ökat under
perioden 2010–2018?” kommer hädanefter att ha kompletterats av fyra stycken underfrågor.
De fyra underfrågorna baseras i sin tur på de ingående beståndsdelarna i Tessier & Otleys
reviderade LOC. Uppsatsens fokus kommer därav ligga på att undersöka hur ofta exempelvis
Strategiska gränssystem och Operativa prestationssystem påträffas i ett utvalt empiriskt
material under undersökningsperioden samt om de ökar/minskar till antalet. Merchant & Van
der Stede (2007) menar tillexempel att operativa gränssystem ökar i användning i samband
med en ökad användning av självstyrande medarbetare. Rent hypotetiskt skulle vi därav kunna
förutspå att förekomsten av Icke-finansiella faktorer i det Operativa systemet borde öka i det
empiriska materialet mellan perioden 2010 och 2018.

2.6 Rekryteringsprocessen och arbetsbeskrivningen
Som ett sidospår till Tessier & Otley (2012) teorin vill vi belysa området kring valet av det
empiriska material som denna uppsats baserar sitt resultat på. Bergström & Knights (2006)
beskriver i sin artikel Organizational discourse and subjectivity hur medarbetaren påverkas i
samband med en rekryteringsprocess. Bergström & Knights (2006) påtalar rekryteringsprocess
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som en strategisk subjektiverande process där den arbetssökande inställer sig i att agera efter
organisationens framtida vilja. Genom denna strategiska process menar forskarna att individen
blir indragen i det som Foucault kallar för “Makt / kännedoms relation” (Bergström & Knights,
2006). Foucault menar med detta begrepp att en individs agerande formas av den sociala
omgivning som råder inom organisationer, det ska tillexempel inte vara möjligt att agera på ett
oetiskt sätt om organisationen tydliggjort att det inte är ett acceptabelt sätt att agera på.
Rekryteringsprocessen består av både sociala interaktioner i form av språk men även
av skrivna texter skapade av organisationen (Bergström & Knights, 2006). Tanken med denna
process är att individen ska kunna välja själv att ingå i ett avtal där denne blir en del av ett
system, vilket tenderar till att subjektivera individen att följa en viss strategi (Holloway, 1991).
“How do you ensure change without imposing it? You convince the individual who is the
object of change that they are choosing it. This is what I mean by subjectification”.
(Hollway.1991, S. 95)
En lärdom från Bergström & Knights (2006) artikel är att rekryteringsprocessen är det tillstånd
då individer tar steget in i en organisation och därav försätter sig i en situation där de förväntas
följa organisationens vilja, detta utan att vara fullt medveten om att så sker.
Rekryteringsprocessen kan ses ha sin start då den eventuella medarbetaren läser platsannonsen
som organisationen skapat. Därav borde det vara i organisationens intresse att redan i detta
skede ge en bild av hur de förväntar sig att medarbetaren ska agera i sin arbetsroll.
Hur löses i så fall skapandet av en arbetsbeskrivning för arbetsgrupper vars vardagliga
arbete är i ständig förändring? Projekt som ständigt är i förändring Blomberg (2013) skapar
automatiskt en problematik när det kommer till att använda fasta mål. Mål måste istället
konstrueras och rekonstrueras i samband med projektets gång (Buse, Mays & Walt, 2005).
Dock behövs något sorts utgångsläge som organisationsmedlemmarna kan utgå ifrån. Vilket
Jönsson & Strannegård (2014) benämner som projektbeskrivningar där övergripande mål
beskrivs. Även om beskrivningar av projektets mål kan ses som en viljeriktning eller
handlingsplan kan de också ses som olika sätt att beskriva organisationens mål (Jönsson &
Strannegård, 2014).
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3. Metod
Metodkapitlet kommer att beröra huvudsakligen en konkretisering av beståndsdelarna i
Tessier & Otley (2012) teori (kap 2.4). Resultatet av denna konkretisering framställs i ett
kodningsschema (kap 3.3) vilket kommer användas för att behandla det empiriska materialet i
denna uppsats. För att säkerhetsställa att rätt empiriskt material väljs ut har en urvalsmall
arbetats fram i kapitel 3.4. Metodkapitlet avslutas med avsnitt 3.5 där metodkritik förs mot
uppsatsens validitet och reliabilitet.

3.1 Forskningsstrategi
Det empiriska materialet har valts utifrån ett målstyrt urval (Bryman & Bell, 2017) där data
samlats in genom en satt observationsperiod (Denscombe, 2016). Genom att bearbeta Tessier
& Otley (2012) teorin kap 2.4 har platsannonser visat sig vara det empiriska material som kan
bidra till ett resultat. Platsannonserna har även visat sig vara det material som finns att tillgå
under den satta uppsatsperioden hösten 2018. Framförallt framgår det vilka ansvarsområden
som den arbetssökande skall förhålla sig i sitt yrkesutövande, vilket vi i denna uppsats kommer
ha möjlighet att koppla till olika delar av teorin genom det framtagna kodningsschemat fig.5.

3.2 Kodningsschema
Kodningsschemat är skapat utifrån Tessier & Otley teori från 2012, vilken har konkretiserats
med hjälp av tidigare forskningsresultat från bland annat Merchant & Van der Stede (2007)
och Tuomela (2004). Utifrån Tessier & Otley (2012) teori kommer en öppen kodning att ske
där kontentan av meningar i platsannonserna kommer att kategoriseras till olika teman
(Bryman & Bell, 2017), utifrån teorins beståndsdelar “Strategiska prestationssystem, operativa
prestationssystem, Strategiska gränssystem och operativa gränssystem”. För att kodningen ska
ske på ett så reliabelt Bryman & Bell (2017) sätt som möjligt har Tessier & Otley (2012) teorin
kokats ned i relativt konkreta beståndsdelar vilket sammanfattas och framställs i kapitel 3.4.

3.2.1 Möjliggörande system
De två systemen som utgör det möjliggörande systemet konkretiseras här nedan för att ge en
rättvis bild av dess innebörd. Konkretiseringen skapas utifrån tidigare forskningsresultat från
Tessier & Otley (2012), Widener (2007), Tuomela (2005) Merchant & Van det stede (2007)
och Ferreira & Otley (2009).
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3.2.1.1 Strategiska prestationssystem
Strategiska prestationssystem är organisationers uttalade vision och mission som sammanfattar
ett flertal objektiva mål (Tessier & Otley, 2012). Abelson (1979) menar att texter som kopplas
till Strategiska prestationssystem inte är baserade på ren empirisk fakta utan att de snarare
baseras på det som han kalla för abstrakt problemlösning. Texter som kopplas till Strategiska
prestationssystem har också en benägenhet att falla under det som Merchant & Van der Stede
(2007) benämner som Irrationella kontrolldirektiv. Det vill säga direktiv till de anställda som
inte går att översätta till kvantifierbar data.
Vision står för det framtida behagade tillståndet för organisationen (Ferreira & Otley,
2009). Det vill säga det tillstånd som organisationen slutligen vill uppnå. “Att vara framtidens
fordonstillverkare” är här ett exempel.
Definition av Vision: “Non rational” “Emotional statement” “Beliefs” (Merchant & Van der
Stede, 2007) “embody core values and purposes “
(Ferreira & Otley, 2009)
Organisationens mission beskriver i sin tur hur företaget förväntas att nå sin vision. Genom
“Mission statement” eller uppdragsbeskrivningar får medarbetarna en övergripande bild av
vilket tillvägagångssätt som organisationen tillämpar för att nå sin vision. De flesta som sett en
organisationsbeskrivning tidigare har säkert stött på ett missions-liknande textavsnitt i stil med
“Med hjälp av den nyaste tekniken förväntas vi bli världsledande”
Definition av mission: “non value added activities” & “affective elements among
employees” (Merchant & Van der Stede, 2007)
Ett exempel på en text som definieras som ett strategiskt prestationssystem belyses på nästa
sida och är här taget från Företaget Midroc project management visionsbeskrivning år 2015.
“Vårt mål är att stärka kundens konkurrenskraft och att genom hållbara lösningar och
nytänkande vara med och bidra till en bättre framtid” (Midroc project management, 2015).
Text exemplet ovan påtalar ett framtida behagat tillstånd som organisationen strävar efter att
uppnå, vilket Tessier & Otley (2012) kategoriserar inom definitionen för ett strategiskt
prestationssystem. Övriga teman på texter som kan kopplas till detta system redogörs i figuren
nedan.
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3.2.1.2 Operativa prestationssystem
Operativa prestationssystem består av mål som en medarbetare förväntas arbeta mot (Tessier
& Otley, 2012). Dessa mål används som utvärderingsunderlag då medarbetaren eller ledningen
i organisationer vill få en uppfattning av hur det dagliga arbetet fortlöper samt hur väl
medarbetarna presterat i relation till satta mål (Merchant & Van der Stede, 2007). Cunningham
(2007) benämner detta system som en samling av “Gör detta” faktorer, då dessa är avsedda för
att ge medarbetaren en bild av vad de förväntas att utföra i sitt dagliga yrkesutövande.
Merchant & Van der Stede (2007) delar upp det operativa prestationssystemet i två
delar. En del står för målsättningar som direkt kan översättas till finansiell data medan den
andra delen består av målsättningar som är av en icke finansiell variant. Dessa två delar särskiljs
därav utifrån dess förmåga att bli översatta till finansiella data (Ekonomiska värden) vilket
avgör hur pass “lös” eller “hård” Merchant & Van der Stede (2007) styrning som råder över
medarbetaren. Exempelvis är kostnad och budget sammanlänkade med finansiella faktorer och
en hård styrning då dessa faktorer består av reviderbara siffror och därav lider låg risk för
misstolkningar (Merchant & Van der Stede, 2007). Faktorer av icke finansiell art består i sin
tur i huvudsak av data som kan tolkas på olika sätt. Merchant & Van der Stede (2007) benämner
detta som faktorer som inte är översättbara i finansiella data. Exempel på dessa faktorer är
miljömål. Ett miljömål kan ta sig i uttryck av att medarbetaren förväntas att arbeta mot en viss
grad av koldioxidutsläpp. Även om koldioxidutsläppen oftast beror på förbränning av fossila
bränslen, vilket i sin tur har ett ekonomiskt värde, så är koldioxidutsläppet direkt översättbart i
en ekonomisk summa och kategoriseras på så vis som en icke finansiell kontrollfaktor.
Det operativa prestationssystemet kommer i empirin att kodas utifrån Merchant & Van
der Stede (2007) särskiljning mellan finansiella och Icke-finansiella faktorer som framställs i
samband med den kravspecifikation som medarbetaren agerar under. Ett exempel är en
ansvarsspecifikation som företaget Skanska framställt år 2015.
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“I projekten har du budgetansvar och ansvarar för att projekten uppfyller mål vad
gäller tid, ekonomi, säkerhet, kvalitet och miljö” (Skanska, 2015)

I exemplet ovan syns den finansiella faktorn ekonomi och de Icke-finansiella faktorerna tid,
säkerhet, kvalitet och miljö som målsättningar som medarbetaren har ansvar att uppnå i
samband med genomförande av projekt. För att göra uppdelningen inom det operativa
prestations systemet än mer tydligt har figuren nedan framställts.

3.2.2 Överensstämmande System
De två systemen som utgör överensstämmande system konkretiseras här nedan för att ge en
rättvis bild av dess innebörd. Utgångspunkten i dessa system är att de är skapade för att få
medarbetarens handlingar ska överensstämma med organisationens vilja, därav namnet
”överensstämmande”. Konkretiseringen och den praktiska utformningen av dessa system har i
denna uppsats hämtats från tidigare forskningsresultat från Tessier & Otley (2012), Widener
(2007), Tuomela (2005) och Merchant & Van der Stede (2007).
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3.2.2.1 Strategiska gränssystem
Strategiska gränssystem är benämningen på de aktiviteter som organisationen ser som kritiska
för att organisationen ska kunna uppnå sitt strategiska mål (Tessier & Otley, 2012). De
arbetsbeskrivningar som påvisar detta systemets existens påtalar att medarbetaren är bunden
till att följa ett standardiserat tillvägagångssätt i sin arbetsroll (Tessier & Otley, 2012).
Tessier & Otley benämner detta system som “Procedures such as appraisal processes”
där fastsatta tillvägagångssätt utgör standarder för hur medarbetaren förväntas genomföra vissa
delar av sitt dagliga arbete. I följande citat påtalar exempelvis företaget Midroc project
management att medarbetare förväntas återrapportera hur deras dagliga arbete fortlöper.
“Du (Medarbetaren) svarar för kontinuerlig uppföljning och återrapportering till
beställare/styrgrupp eller projektchef” (Midroc Project management, 2010)
I urklippet ovan har av tidigare resonemang ordet återrapportering kodats som en
rapporteringsskyldighet, vilket enligt Tessier & Otley (2012) ses som ett strategisk
gränssystem. Detta gränssystem, samt ett ytterligare antal system som kan kopplas ihop visas i
figuren nedan.

3.2.2.2 Operativt gränssystem
Operativt gränssystem består av de faktorer som gör medarbetaren medveten om vad denne
inte ska utföra i sitt arbetsutövande. Till skillnad från det strategiska gränssystem nämnt ovan
så definierar det operativa gränssystemet de handlingar som är explicit kopplade till individens
egna handlingsutrymme och framställs i form av bland annat uppförandekoder (Simons, 1995).
Ett exempel är företaget SBAB som påtalar vikten av att medarbetarna agerar i enighet med
organisationens egna värderingsmall.
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“Värderingarna (SBAB:s policydokument) styr hur vi leder och hur vi verkar mot varandra
och våra kunder” (SBAB, Mars 2018).
Vitalt för denna del av kodningen är företagets påtalande av att medarbetarna som anställda
förväntas följa ett styrande dokument som redogör hur de förväntas att agera mot andra parter
inom/utom företaget. Ovan identifieras “SBAB:s värderingar” som en Operationell gräns.
För att avgränsa operativt gränssystem till ett mer definierbart ramverk har följande
kodningsteman framställts utifrån tidigare forskning av Spekle & Verbeeten (2013), Tessier &
Otley (2012) och Tuomela (2005).
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3.3 Modell för kodningsschema
Kodningsschemat framtaget för denna uppsats baseras på avsnitten i kap 3.2 där vardera delen
av Tessier & Otley (2012) teori konkretiserats med hjälp av bland annat Merchant & Van der
Stede (2007), Simons (1995) samt Tuomela (2004).

Fig. 5. Kodningsunderlag för hantering av empiriskt material
Utöver kodningsschemat i figur 5 så kommer fig. 6 och 6.1 i metodavsnittet 3.4.1 att specificera
vilka textavsnitt i det empiriska materialet som kan kopplas till de olika systemen i Tessier &
Otleys teori. Detta för att göra tillvägagångssättet för kodningen extra tydligt.
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3.4 Urvalsmall för empiriskt material
För att kunna synliggöra förekomsten av Tessier & Otleys teoretiska beståndsdelar har ett strikt
kodningsschema upprättats och anpassats till det empiriska material som kommer presenteras
nedan. Därefter har samtliga arbetsbeskrivningar inhämtats från en tidsutvald period om 2010
till 2018 (Bryman & Bell, 2017). Varje år från 2010 och framåt representeras därav av 20
stycken platsannonser vilket ansetts som ett minimum för att kunna sammanställa ett resultat.
Det empiriska materialet i form av elektronisk resurs Bryman & Bell (2017) är
inhämtade från Arkivavdelningen på företaget Jobbsafari. Elektroniska länkar till samtliga
platsannonser finns i Bilaga 1. Jobbsafari AB är en databas som lagrar och visar
platsannonserna som organisationer väljer att ladda upp på deras hemsida. Risken för att
Jobbsafaris egna avdelning har haft påverkan på platsannonsernas utformning är än så länge
oviss. Däremot har en kort granskning av platsannonser på andra företag likt jobbsafari visat
sig inneha samma utformning som de som finns hos jobbsafari, vilket gynnat antagandet om
att det empiriska materialet inte påverkats av Jobbsafari själva.
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Tre huvudsakliga problem har hanterats i samband med val och inhämtande av det empiriska
materialet.
1. Hur säkerhetsställer vi att platsannonserna är skapta för enbart projektledare?
För att hantera denna fråga har en kategorisering skett vid inhämtning av
platsannonserna. Urvalet har bestått i att platsannonserna ska ha…
● Varit aktiva under endast en 3 månadsperiod åren 2010 - 2018
● Platsannonsen ska ha kategoriserats efter yrkeskategori “projektledare”
● Platsannonsen ska gälla arbete inom regionen Sverige
● Platsannonser skapta av rekryteringsfirmor inte är accepterade
2. Hur säkerhetsställer vi att platsannonserna är skapta efter samma standard?
För att minska risken för att platsannonserna består av olika formalia och upplägg ska
varje platsannons utöver ovanstående kriterium ha blivit utformad samt skriven enligt
Rahms (2005) kategorisering av platsannonsernas innehåll. Rahm (2005) menar att
platsannonserna består av tio huvudsakliga kategorier vilka är…
● Rubricering
● Den lediga tjänsten och arbetsplatsen/arbetsgivaren
● Presentation av arbetsgivarens verksamhet
● Beskrivning av tjänsten, målet för verksamheten
● Objektiva kvalifikationer
● Subjektiva kvalifikationer
● Villkor för tjänsten
● Närmare upplysningar
● Hur ansökan görs
● Behandling av ansökan och avsändare
3. Hur hanterar vi det empiriska materialet om samma kontrollbegrepp dyker upp flera
gånger i en och samma platsannons?
Exempelvis - läsaren får vid flera tillfällen i platsannonsen reda på att denne ska förhålla
sig till samma stort operativa gränssystem. Lösning på denna problematik har i denna
uppsats valts till att ett flertal observationer av samma tema i en och samma platsannons
skall räknas som en enstaka observation.
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3.4.1 Hantering av empiriskt material utifrån kodningsschema
För att synliggöra hur kodningsschemat tar sig i uttryck vid hantering av platsannonserna har
figur 6 och 6.1 sammanställts här nedan. De textavsnitt som markerats är de textavsnitt som
kan kopplas till någon del av Tessier & Otleys reviderade LOC.

Fig 6. Texter som kopplas till det möjliggörande systemet med underkategorierna Strategiska
och Operativa prestationer. Observera att de operativa prestationerna i detta exempel består
av en finansiell faktor och två Icke-finansiella faktorer.
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Fig 6.1 textavsnitt som kopplas till det Överensstämmande systemet med underkategorierna
Strategiska och Operativa gränssystem.

3.5 Kvantitativ framställning av resultat
Det empiriska materialet kommer att analyseras och kodas utifrån kodningsschemat som
sammanställts i avsnitt 3.4 och sammanställas i ett kalkylprogram (Körner & Wahlgren, 2015).
Utifrån kodningsschemat är förhoppningen att förekomsten av olika teman kommer uppenbara
sig (Bryman & Bell, 2017). Utifrån de observationer av teman som kodats fram kommer ett
antal sammanställda diagram framställas som påvisar förekomsten av olika teman över
perioden 2010–2018. Stapeldiagrammen kommer sedan användas som underlag för den
slutsats och diskussion som förs i kap 5 och 6.
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3.6 Fallgropar / fördelar och bortfall
Fallgroparna för denna studie består i hur väl eller uppenbart som vissa delar av texterna kan
kopplas till en viss del av Tessier & Otley (2012) teori. Ur den pilotstudie som genomfördes i
samband med denna uppsats visade det sig att platsannonserna var utformade på ett sätt som
gjorde den tematiska indelningen problematisk. Detta då flera textavsnitt kunde kopplas till
olika system i teorin. Även om denna problematik lösts i och med framtagandet av
kodningsschemat kap 3.3 så har det empiriska materialet förefallit därav vad vi i denna uppsats
skulle bedöma som låg autenticitet (Bryman & Bell, 2017). Detta i jämförelse med de
styrdokument som organisationer internt nyttjar för att styra medarbetarna. Dessa interna
styrdokument som på ett mer signifikant sätt skulle kunna besvara forskningsfrågan har av
bland annat administrativa personer på Skanska och Besq AB ansetts vara sekretess stämplade.
Den pilotstudie som genomfördes i samband med denna uppsats visade att de
platsannonser som studerades kunde anses vara representativa (Bryman & Bell, 2017), då dess
utformning och innehåll inte påverkats av tredje part.
En problematik som påverkar studiens resultat är hur gränsen ska dras mellan vad som
kan anses vara en observation av ett visst tema i det empiriska materialet. Till exempel är det
som Tessier & Otley (2012) benämner som gränslandet mellan Strategiska gränssystem och
operativt gränssystem ger upphov till problem i samband med en tematisk uppdelnings
systemen sinns emellan. Lösningen till denna problematik har blivit att se dessa identifikationer
som bortfall då tidsramen för uppsatsen inte tillåter en mer djupgående analys av denna
problematik. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att de observationer som trots allt kodas
till något av de två systemen kommer vara signifikanta mot kodningsschemat kap 3.3.

3.6.1 Validitet
Validitet som står för huruvida vi mätt det vi avsett att mäta och delas upp i delarna giltighet
och relevans (Intern och extern) validitet (Bryman & Bell, 2017). I följande två avsnitt läggs
en diskussion fram kring hur detta har hanterats i denna uppsats.

3.6.1.1 Intern validitet
Den interna validiteten stärks utefter hur väl forskningsfrågan har koppling till det
orsakssamband eller kausalitet som det empiriska materialet framhäver (Bryman & Bell, 2014).
Vi har valt att undersöka ett material som inte har direkt koppling till det som sker i praktiken,
med andra ord har vi valt att se det empiriska materialet som en avspegling av verkligheten. Vi
kan därav inte uttala oss om att det finns ett kausalt förhållande (Bryman & Bell, 2014) mellan
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det som står i platsannonserna och vad som faktiskt utförs i praktiken i organisationen. Den
interna validiteten bör därav anses vara låg i denna uppsats.

3.6.1.2 Extern validitet
Den externa validiteten handlar om att påvisa vilka grunder som resultaten från en tidigare
studie eller undersökning kan generaliseras på andra sociala miljöer (Bryman & Bell, 2014).
Projektledare som arbetsposition har vid flera tillfällen kategoriserats som en chefsbefattning
där medarbetaren både ska agera under organisationens vilja och samtidigt styra andra
individer i sin arbetsvardag. Uppsatsens resultat borde på detta sätt kunna vara generaliserbart
på chefsbefattningar på operativ nivå.

3.6.2 Reliabilitet
Den externa och interna reliabiliteten påverkas av hur väl och tydligt metoden i denna uppsats
är formad. I följande två diskuteras det hur dessa två områden hanterats i denna uppsats.

3.6.2.1 Intern reliabilitet
Den interna reliabiliteten påverkas av hur enhetligt deltagarna i en studie kan bedöma den data
som hanteras (Bryman & Bell, 2017). För att stärka denna reliabilitet har kodningsschemat
Fig.3.3 tagits fram för att specifika delar av det empiriska materialet ska kodas ut. Utifrån de
tidsramar som uppsatsen haft till förfogande, har detta kodningschema utvecklats för att skapa
ett så tydligt tolkningsramverk som möjligt. Det kan nämnas att kodningsschemat hade kunnat
utvecklats på delen Operativa gränssystem (Tessier & Otley, 2012). Detta då denna del av
kodningschemat endast godkänner en relativt snäv ram för vad som kan kopplas till Operativt
gränssystem.

3.6.2.2 Extern reliabilitet
Svaret på om en framtida studie kan uppnå samma resultat som denna uppsats är tudelad.
Utvecklingen av icke-finansiella kontrollfaktorer har haft en ökande trend sedan början av 90talet (Merchant & Van der Stede, 2007). Vi borde därav kunna förvänta oss att fler varianter
av icke-finansiella kontrollfaktorer kommer tillkomma framöver. Det innebär i så fall att
kodningsschemat i denna uppsats vid en framtida genomförd studie, bör uppdateras för att
räkna in de nya formerna av icke-finansiella kontrollfaktorer. Det har även visat sig under
uppsatsens gång att platsannonserna innehållsmässigt blivit allt längre. Mer text har tillförts
platsannonserna från 2018 gentemot platsannonserna från 2010 där framförallt textkategorin
“Den lediga tjänsten och arbetsplatsen/arbetsgivaren” Rahm (2005) blivit mer innehållsrik.
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4. Empiri
Detta kapitel är utformat efter de ingående beståndsdelarna i Tessier & Otleys reviderade LOC
modell. Genom att sätta in kodningsschemat Fig. 6 i det empiriska materialet Bilaga 1, så har
ett antal förekomster påvisats av de olika delarna i den reviderade LOC modellen. Vardera
beståndsdelen av teorin presenteras därav utifrån hur ofta de påträffats i det empiriska
materialet under perioden 2010–2018. Empirikapitlet som har en relativt objektiv utformning
kommer följas upp av Analyskapitlet där med ingående resonemang kommer hållas om det
empiriska materialets innehåll.

4.1 Strategiska prestationssystem 2010 - 2018
Förekomsten av projektorganisationers uttalade mission och vision har utefter det empiriska
materialet påvisats mer eller mindre tydligt i samtliga platsannonser under perioden 2010–
2018. Samtliga undersökta platsannonser påvisar en mer eller mindre uttalad mission och
vision med exempel som Skanska AB nedan.
“Vi arbetar aktivt för att vara en klar förebild inom branschen gällande säkerhet, mångfald
och grönt byggande” (Skanska. 2013).
Det har däremot krävts att vi gått utanför den tillsatta kodningsmallen, för att kunna välja ut
textavsnitt som kopplas till strategiska prestationssystem. Utifrån denna problematik har det
inte gått att påvisa en ökning eller minskning av Strategiska prestationssystem Tessier & Otley
(2012) då kodningsmallen anses ha gett för stort utrymme för feltolkningar.
Svårigheten att bedöma utvecklingen av det strategiska prestations systemet har av
ovanstående resonemang gjort att systemet blivit klassad som bortfall i denna uppsats och
kommer därav inte vara medräknad i uppsatsens analys eller resultat.
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4.2 Operativa prestationssystem 2010 - 2018
Förekomsten av medarbetarens finansiell / Icke-finansiella målsättningar för perioden 2010 2018, framställs här nedan. För att synliggöra förekomsten av dessa två faktorer, är detta avsnitt
upplagt med grafer som utgår ifrån diagrammet i figur 7. Det antalet observationer som
framställs i fig. 7 har kategoriserats utifrån Merchant & Van der Stede (2007) definitioner som
belystes i kapitel 3.2.1.1 Ett exempel på ett textavsnitt som innehåller dessa faktorer är hämtat
från PEAB 2013
“Som projektledare har du ansvar för kvalitet, ekonomi och leverans i projekten”
(PEAB,2013)
I exemplet ovan har ekonomi identifierats som en finansiell faktor medans kvalitet och leverans
har identifierats som två stycken Icke-finansiella faktorer. Figur 7 nedan är en sammansatt
kalkyl där förekomsten av olika kategorier av kontrollfaktorer framställs tillsammans med ett
årtal. Ett exempel är den icke-finansiella kontrollfaktorn kvalitet. Denna faktor har påträffats 8
gånger i det empiriska materialet år 2017. Ett annat exempel är tidsfaktorn som påträffats 2
gånger i det empiriska materialet från år 2011.

Tidsperiod

Finansiella
faktorer
Icke-finansiella faktorer
Kostnad,
Budget
leverans Risk Effektivitet Kvalitet Kund Tid Miljö Personal

2010

9

1

0

1

8

0

8

0

0

2011

4

1

0

0

3

0

2

2

0

2012

8

2

1

1

3

2

9

1

1

2013

7

2

1

1

3

0

5

0

1

2014

6

3

1

0

3

6

8

0

1

2015

8

3

1

0

5

3

7

4

2

2016

7

3

2

3

2

1

5

3

0

2017

8

1

5

2

8

1

9

0

0

2018

10

3

2

2

7

3

5

0

0

Fig. 7 Antalet observationer av finansiella / Icke-finansiella
kontrollfaktorer i platsannonserna perioden 2010 - 2018
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Fig. 8 nedan visar den sammansatta utvecklingen av finansiella (blå linje) och icke-finansiella
(Röd linje) kontrollfaktorer som förekommit i platsannonser under perioden 2010 - 2018. De
finansiella faktorerna som kostnad, ekonomi och budgetansvar förekommer i 37% av den totala
mängden platsannonser, d.v.s. att 67 st. platsannonser påtalar att projektledare har ett
ekonomiskt ansvar för projekt som genomförs inom organisationen. Förekomsten av finansiella
kontroll faktorer har ökat med 11% under den undersökta perioden då antalet observationer
ökat från 9st 2010 till 10 stycken observationer 2018. Med andra ord har minst en icke finansiell
faktor observerats i någon av de 20 stycken platsannonserna som undersöktes per årtal.

Förekomst av Finansiella och Icke-finansiella
kontrollfaktorer
30
25
20
Antal
observationer
15
10
5
0
2010

2011

2012

2013

Finansiella fakotrer
Linjär (Finansiella fakotrer)

2014

Årtal

2015

2016

2017

2018

icke finasiella faktorer
Linjär (icke finasiella faktorer)

Fig. 8 Antalet observationer av sammanlagda finansiella / icke-finansiella
kontroll faktorer i platsannonserna under perioden 2010–2018

De icke-finansiella faktorerna som t.ex. tid, risk och effektivitet förekommer i 94% av de 180
platsannonserna från den utvalda perioden. Det vill säga att i nästintill varje platsannons får
den arbetssökande reda på att projektledare ska förhålla sig till icke-finansiella faktorer i sitt
arbetsutövande. Förekomsten av Icke-finansiella faktorer har ökat med 22% då antalet
observationer år 2010 uppgår till 18 stycken kontra de 22 observationerna år 2018 (Fig. 8).
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4.3 Strategiska gränssystem 2010 - 2018
Förekomsten av strategiska gränssystem som till exempel standardiserade arbetsprocedurer har
utifrån det empiriska materialet visat en uppåtgående trend under den undersökta perioden.
10% av platsannonserna från 2010 visade en förekomst av Strategiska gränssystem, vilket ökar
till antalet för att slutligen 2018 förekomma i mer än hälften av platsannonserna (12 stycken
observationer). Totalt påtalas det i 32 % av det totala empiriska materialet att projektledare
förväntas agera i enlighet med ett eller flera system som av organisationen själva anses vara
gynnsamma.

14

Utvecklingen av Strategiska Gränssystem
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Fig.9 förekomsten av Strategiska Gränssystem i platsannonser åren 2010–2018.
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4.4 Operativt gränssystem 2010 - 2018
Uppförandekod och dylika system vars uppgift är att minska medarbetarnas handlingsutrymme
för skadligt beteende Simons (1995) har under den valda perioden uppgått till 8% av det
empiriska materialet. Högst andel förekomster sker under året 2017 där 30% av
platsannonserna visar på att den arbetssökande projektledaren kommer att behöva förhålla sig
till organisationens uppförandekod i sitt arbetsutövande. Ett flertal organisationer påtalar att
förebyggande mot diskrimineringar och andra kränkande aktiviteter är ett ständigt pågående
arbete. Det framgår dock inte att detta är något som den arbetssökande explicit måste förhålla
sig till i sitt arbetsutövande. Vilket därav inom ramen för kodningsschemat blivit klassificerat
som bortfall (40%). De resterande 52% av det empiriska materialet har inte påvisat att
organisationen utgår ifrån något ramverk som går under definitionen för operativt gränssystem
vilket även blivit kategoriserat som bortfall i denna dela av undersökningen.

6

Utveckling av Operativa Gränssystem
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Fig.10 Antal förekomster av Operativa gränssystem per år 2010–2018

37

5. Analys
Analysen utgår ifrån hur förekomsten av beståndsdelarna i Tessier & Otley (2012) teori ökat
eller minskat under perioden 2010–2018. Avsikten med detta är att behandla de fenomen som
diskuterades i problemformuleringen kap 1.2. Utifrån det sammansatta empiriska materialet
som framställs i kapitel 4 kan ett antal slutsatser dras. Till exempel har förekomsten av ickefinansiella faktorer ökat under perioden 2010 - 2018. Likaså har förekomsten av finansiella
faktorer påvisat en relativt liten ökning. Det strategiska prestationssystemet behandlas inte i
analyskapitlet. Detta utifrån slutsatsen om bortfall som drogs i avsnitt 4.1.

5.1 Operativa prestationssystem
Avsnittet är uppdelat i de två underkategorierna finansiella och Icke-finansiella
kontrollfaktorer, vars utveckling under den undersökta perioden redogörs nedan.

5.1.1 Finansiella kontrollfaktorer
Förekomsten av finansiella kontrollfaktorer har ökat med 9 % sedan år 2010. Om vi bortser
från den icke linjära formen som utvecklingen visar på så visar grafen i figur 11 att finansiella
krav förekommer oftare år 2018 till skillnad från 2010.

Utvecklingen av Finansiella faktorer
11
10
9
8

Antal
7
Observationer
6
Finansiella faktorer
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Linjär (Finansiella faktorer)
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2016

2017

2018

Årtal

Fig.11 Utveckling av finansiella kontrollfaktorer 2010 – 2018
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5.1.2 Icke-finansiella kontroll faktorer
Desto mer som medarbetarna förväntas arbeta mot mål som inte kan översättas i finansiella
mått, desto större handlingsutrymme kommer medarbetaren att få, vilket både kan gynna ett
självstyrande arbetsutförande och ge upphov till kreativt tänkande (Merchant & Van der Stede,
2007). Denna princip har legat till grund för det huvudsakliga syftet i denna uppsats. I detta
avsnitt kommer en analys hållas kring denna princip där förekomsten av Icke-finansiella
kontrollfaktorer.
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Utveckling av Icke-finansiella faktorer
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Fig. 12 - Antal observationer av icke-finansiella kontrollfaktorer år 2010 - 2018
De Icke-finansiella kontrollfaktorerna som framkommer ur det empiriska materialet år 2010 är
kvalitet, tid, leverans, effektivitet och kund. Det vill säga att en projektledare som anställs år
2010 har ansvaret för att projektets kvalitetsmål, tidsmål, leveransmål, effektivitetsmål och
kund mål uppnås. Totalt uppgår dessa faktorer till fem stycken faktorer.
De Icke-finansiella faktorerna har till antalet höjts år 2018 till 6 stycken där faktorn
riskhantering tillkommit som ett mål som projektledaren har ansvar att handha över i sin
arbetsposition.
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Antal kategorier av icke finasiella kontrollfaktorer per år
Personalmål
Riskmål
Kundmål
Miljömål
Kvalitetsmål
Leverantörsmål
Tidsmål
2010
Antal Kategorier
5

2011
4

2012
7

2013
6

2014
6

2015
7

2016
6

2017
6

2018
6

Fig.13: Antal kategorier av Icke-finansiella kontrollfaktorer / år. Vad som framgår i Fig. 13
är att kategorin riskmål är en icke finansiell kontrollfaktor som projektledare måste förhålla
sig till från år 2012 till 2018. Maximalt antal kategorier av kontrollfaktorer förekommer år
2012 och 2015 där det framgått att projektledare ska arbeta mot uppsatta personalmål.
Riskfaktorn förekommer tidigast år 2012 där projektavdelningen Development unit Radio
(DURA) på Ericsson AB framhäver att projektledare ska ta ansvaret för att hantera projektets
risk.
“You will define the project scope, secure the necessary resources, be responsible for project
time plan, budget planning/cost, quality and risk” (Platsannons Eriksson AB. 2013.10.07)
Då platsannonserna undersöktes visade det sig att riskanalys inte var en faktor som någon av
de undersökta organisationerna lade vikt på under perioden 2010 till 2012, vilket även påvisas
i fig.14 nedan.
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Fig. 14. Kategorin Riskfaktor förekomst i projektledares ansvarsområden 2010–
2018.
Efter den första observationen av riskfaktorn 2013 fortsätter riskfaktorn vara en del som vissa
platsannonser tar i beaktande när projektledarens ansvarsområde målas upp. Kulmineringen
uppstår år 2017 då 25% av platsannonserna framhäver att riskfaktorn är något som
projektledare har ansvar att handha kontroll över i sitt arbetsutövande.
“Du som projektledare ska utifrån business case och projektdirektiv upprätta projektplaner
som beskriver de aktiviteter, resurser, beroenden, kostnader och risker projekten medför”
(Platsannons UC AB.2017.08.14)
Utvecklingen av Icke-finansiella kontrollfaktorer har av ovanstående resonemang bestått i att
fler ansvarsområden har tillkommit under perioden 2010 - 2018.

5.3 Fler Icke-finansiella kontrollfaktorer?
De Icke-finansiella kontrollfaktorerna är förknippade med långtidsplanering medans de
finansiella faktorerna står för en mer kortsiktig planering (Merchant & Van der Stede, 2007).
Utifrån det som det empiriska materialet i avsnitt 5.2 har vissa organisationer tillämpat
riskfaktorn i sin styrning av medarbetarna. Detta då medarbetaren målas upp som
ansvarstagande för att hantera projektens risk. Riskfaktorn hade inte varit så anmärkningsvärd
om det inte varit för den ökande empiriska forskning som skett inom forskningsfältet Risk
Management (Ho et al., 2015).
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5.4 Strategiska gränssystem
Genom figur 9 påvisas det att förekomsten av standardiserade arbetsprocesser nämns oftare i
platsannonser år 2018 gentemot de från 2010. Utan att känna till om standardsystem som dessa
har börjat användas oftare i praktiken, är den ökande förekomsten smått anmärkningsvärd då
av forskare som Smyth & Morris (2007) till största andel inte anses vara tillämpbara i
projektorganisationer. Förekomsten av strategiska gränssystem torde istället minska till antalet
i och med Simons resonemang där han menar att de tenderar att minska medarbetarnas
handlingsutrymme, vilket förknippas med en negativ påverkan på projektorganisationens
konkurrensfördelar
Det bör däremot tas i beaktande att platsannonserna i sig blivit mer innehållsrika under
den undersökta perioden. Antalet tecken som används i annonserna har dubblerats i textmässig
mängd, vilket kan ha gett utrymme för att lägga till information som under de tidiga åren 2010
- 2012 av en outgrundlig anledning inte var tillagd. Textmängdens variation har däremot inte
påverkat platsannonsernas utformning då Rahms (2005) innehållskategorier (kap 3.4)
förekommer i samtliga platsannonser. I och med att Rahms text kategorier finns med så borde
även förutsättningen för att identifiera strategiska gränssystem vara ömsesidig oavsett år.
Platsannonsens längd har av det sistnämnda resonemanget inte ansetts ha någon påverkan på
varför strategiska gränssystem haft en ökande förekomst i platsannonserna under
undersökningsperioden.
I Tessier & Otleys Strategiska gränssystem finns ett flertal olika delsystem (se figur i
avsnitt 3.2.2.1). De delsystem som påträffats oftast är standardiserade beslutsvägar som påtalar
att medarbetare förväntas ta beslut i samråd med högre chef. Som kuriosa gentemot denna
observation så kan det tilläggas att ordet ansvar har ökat i antal från 37 observationer år 2010
till 53 observationer år 2018. Det personliga ansvarstagandet har således till synes ökat sin
närvaro i platsannonserna, samtidigt som fler organisationer påpekar att de beslut som tas skall
göras i samråd med högre chefer inom organisationen. Mer ansvar levereras till medarbetaren
samtidigt som cheferna avser att få insyn i de beslut som tas.
Om än ogrundat liknar det till viss mån diskussion som Hoeven & Zoonen (2015) lyfter
fram i tidskriften om den autonoma paradoxen där medarbetarens självstyre förknippas med en
högre grad av övervakning.
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5.5 Operativa gränssystem
Den ökade förekomsten av Operativa gränssystem har haft en svag men uppåtgående trend i
den undersökta perioden. En intressant aspekt kring detta system lyfter både Bäcklander et.al
(2018) och Simons (1995) fram i sina tidigare studier. Bäcklander et.al (2018) visar i sin
forskning att bristen på gränssystem har en hämmande effekt på organisationens medarbetare
då de inte vet vad de ska förhålla sig till. Simons menar i sin tur att gränssystemen är just de
system

som

gör

medarbetarna

medvetna

om

vad

de

inte

bör

utföra.

Det som ska tas i beaktande här är att Bäcklander et.al (2018) syftar på gränssystem
som sätter standarder för vad medarbetarna förväntas uppnå i sin arbetsposition medans Simons
gränssystem syftar till att sätta standarder för vad som medarbetaren inte förväntas att utföra i
sin arbetsposition. I denna uppsats ser vi att systemet uppförandekoder har haft en ökande trend,
vilket kan ha sin förklaring i att risken för misstag minskar om medarbetarna får reda på vad
de inte ska göra, snarare än att de får reda på vad som är en ”bra” och ”välutförd” arbetsinsats.
Att organisationer tagit ett större steg in i att behandla risk och risktagande kanske både
kan sägas avspeglas i Operativa prestations system och Operativa Gränssystem utifrån det
resultat som framkommit i denna uppsats. Vi kan även se en ökande diskrimineringslagstiftning
sedan en omfattande revision genomförts år 2017 (Sigeman & Sjödin, 2017). Med revisionen
har det bland annat framkommit att organisationer måste ta en mer aktiv roll i att förebygga
och motverka alla risker för destruktivt beteende.
Rent hypotetiskt borde det vara lättare att definiera när ett beteende tenderar att bli
misskötsamt och orsaka skada gentemot att definiera när ett beteende kan anses vara gynnsamt
och ”positivt”. Utifrån detta resonemang borde vi kunna förvänta oss fler forskningsresultat
likt Bäcklander et al (2018) framöver och likaså fler observationer av ökande policysystem och
uppförandesystem.
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6. Slutsats
Tre beståndsdelar av Tessier & Otleys reviderade LOC har påträffats i det empiriska materialet
och påvisat ha en ökande förekomst under perioden 2010 – 2018.

6.1 En ytterligare icke finansiell faktor
Riskhantering har tillkommit som en faktor i kategorin Icke-finansiella faktorer under den
undersökta perioden. Överlag tenderar organisationer att mäta prestationer i allt större
bemärkning (Bornemark, 2018). Merchant & Van der Stede (2007) menar i sin tur på att den
administrativa bördan ökar desto fler Icke-finansiella faktorer som tillämpas för att styra
medarbetarnas synfält. I denna uppsats har det, om än minimalt visat sig att en ytterligare ickefinansiell faktor, Riskfaktorn har tillkommit i ansvarsområdet för arbetspositionen
projektledare under perioden 2010 - 2018.

6.2 Fler Strategiska gränssystem
Standardiserade processmallar och Rapporteringsskyldigheter har ökat i förekomst i
platsannonser under den undersökta perioden. Anmärkningsvärt är de standardiserade process
hanteringssystem “Strategiska gränssystem” Tessier & Otley (2012) som ökat i förekomst (Fig.
7) under den undersökta perioden. Detta då de standardiserade arbetsprocesserna har en negativ
effekt på medarbetarnas innovativa handlande Merchant & Van der Stede (2007). Likt
diskussionen om operativt gränssystem uppförandekoden tar vi dock i beaktande att detta inte
nödvändigtvis gäller i praktiken.

6.3 Ökad förekomst av Operativa gränssystem
Förekomsten av efterföljsamhet av organisatoriska uppförandekoder har ökat under den
undersökta perioden. Bäcklander et al. (2018) menar på att en avsaknad av gränser för
individuellt handlingsutrymme har en negativ påverkan på medarbetare som förväntas att
arbeta självständigt. I denna uppsats har förekomsten av dessa gränssättningar ökat inom ramen
för den undersökta perioden. Vi kan däremot inte uttala oss om denna utveckling skett på grund
av ett större användande av uppförandekoder eller om det vuxit fram i marknadsföringssyfte.
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7. Diskussion
7.1 Platsannonser - löst beskrivande eller faktisk avspegling?
Texter i form av arbetsbeskrivningar är som tidigare nämnt en av två delar som kan undersökas
för att synliggöra hur kontroll av anställda konstrueras (Bergström & Knights, 2006). Men är
platsannonser rätt väg att gå för att synliggöra den kontroll som vi undersöker i denna studie?
Kan vi se tecken i Tessier & Otley (2012) teori i detta empiriska material eller är det endast,
såsom Baldamus (1961) beskriver dem när han menar att de är intetsägande och innehållslösa?
Synen på arbetsbeskrivningarna tycks har ändrats sedan Baldamus rapport från 60 talet.
Synen har framförallt ändrats i samband med en förändrad arbetslagstiftning. Bieme (2018)
förklarar denna övergång med hjälp av att synliggöra de konsekvenser som svenska reformer
lett till. Genom införandet av arbetslagstiftningen LAS är det nu svårare för arbetsgivare att
avsluta anställningar utan att kunna påvisa att den anställde varit varse om vad som förväntas
av denne i samband med sin anställning (Bieme, 2018). Den arbetstagande kan efter införandet
av LAS därför åberopa sin rätt att få arbetsuppgifter nedskrivna på det arbetsavtal som denne
förväntas ingå i (Bieme, 2018). Därav kan det förväntas att det som står i platsannonserna har
en viss relevans till det arbete som individen förväntas utföra.
Även Jones (2008) som utgår ifrån Walters et al (2001) forskning menar att aktiviteter
av kontrollerande art påverkas av hur olika delar av verksamheten är formade. Dessa delar
utgörs bland annat av det som Jones (2008) kallar för “clearly defined areas of responsibility”.
Jones (2008) väljer här att koppla dessa ansvarsområden till de arbetsbeskrivningar som
personalen anställts under. Innebörden av arbetsbeskrivningar är att organisationer skall
analysera sina behov utefter, kravprofilen, företagets övergripande mål och annonsera detta i
form av arbetsbeskrivningar (Arbetsförmedlingen, 2018). Arbetsbeskrivningarna i form av
platsannonser skall därav bland annat bestå av beskrivningar för arbetsuppgiften,
ansvarsområden, krav samt en beskrivning av organisationen (Arbetsförmedlingen, 2018).
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7.2 Vidare forskning
I samband med denna uppsats har det visat sig vara mycket känsligt för projektorganisationen
att ge ut de rapporteringsmallar som nyttjas i samband med att projektledare återrapporterar för
hur projekt fortlöper. För den som är intresserad av att få en inblick i hur förhållandet råder
mellan finansiella och icke-finansiella kontrollfaktorer inom projektorganisationen så kan detta
vara ett intressant empiriskt material att utgå ifrån i framtida studier. Framtida genomföranden
av likande studier bör dock beakta värderingen och tyngden i de olika kontrollfaktorerna då de
finansiella faktorerna anses väga tyngre än många av de Icke-finansiella (Blomberg, 2003)
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http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r7515082
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r7505221
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r7577550
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r7640304
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r7634603
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r7797200
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r7961433
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r8266209
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r8244199
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r8291962
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r8286364
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r8465386
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r8463922
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r8449012
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r8449665
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r8447323
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http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r8466676

2016
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r8542402
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r8610343
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r8600136
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r8665132
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r8661709
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r8641861
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r8636637
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r8735021
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r8751429
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r8879004
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r8859294
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r8939422
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r9268796
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r9263520
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r9232826
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r9396314
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r9691563
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r9691564
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r9756059
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r9924424
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r9920669

2017
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r11491899
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r11480831
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r11436719
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r11408207
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r11240492
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http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r11163057
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r10973176
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r10968871
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r10969341
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r10958994
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r10954719
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r10835695
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r10822682
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r10637225
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r10420769
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r10420215
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r10414635
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r10265769
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r10234221
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r11485737
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r11487207

2018
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r12903347
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r12795195
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r12747686
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r12719641
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r12505647
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http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r12505650
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r12504419
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r12500234
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r12434541
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r12426741
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r12388468
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r12305000
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r12242756
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r11793408
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r11695555
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r13137751
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r13102920
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r13086778
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r13088918
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r13071120
http://www.jobbsafariarkiv.se/cgi/showarchive.cgi?tid=r13063797
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