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Abstract 
	  

Title - Governance in a post-bureaucratic organization - A case study at Urb-it 

Problem - How do post-bureaucratic organizations think about control where individual freedom 

and responsibility are central elements? 

Purpose - The purpose with this study is to examine and analyze how a post-bureaucratic 

organization sees on control and how it controls the employees. 

Method - The collection of data was done by semi structured interviews. The interviews covers 

three different levels of the organization in the operative business at Urb-it. The data was 

analyzed and compared with relevant theories and studies in governance in hope to full fill the 

purpose of the study. 

Conclusion - The study shows that normative control methods are the most used at Urb-it. The 

management team works actively with control methods where the recruitment process is the 

biggest one while the employees feel free rather than controlled. 

Keywords - Post-bureaucratic organization, control, freedom, organizational theory, governance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 

Sammanfattning 
Titel - Styrning i en postbyråkratisk organisation - En fallstudie på Urb-it 

Problem - Hur ser postbyråkratiska organisationer, där frihet och eget ansvar är en central 

aspekt, på styrning? 

Syfte - Syftet med studien är att undersöka och analysera hur en postbyråkratisk organisation ser 

på styrning samt ge en ökad förståelse för hur en postbyråkratisk organisation styr sina anställda. 

Metod - Insamling av data sker genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna omfattar tre 

olika organisationsnivåer inom den operativa verksamheten på Urb-it. Data analyseras med hjälp 

av relevant tidigare forskning och teorier inom styrning så som ledningsstyrning och 

belöningssystem i förhoppning om att kunna uppfylla studiens syfte. 

Slutsats - Studien visar att styrning är viktigt för ledningen i organisationen Urb-it och ledningen 

jobbar väl medvetet med en rad olika styrmedel i den operativa verksamheten. Studien visar även 

att de intervjuade anställda, trots ledningens medvetna utövning av styrning, inte uppfattas vara 

styrda utan fria. Den normativa styrningen och dess styrmedel tillägnas mest uppmärksamhet i 

form av rekryteringsprocesser och socialisationsprocesser. Regler har i stor utsträckning ersatts 

med riktlinjer och manualer vilka anses vara mindre begränsande av de anställda men uppfyller 

samma funktion som regler. 

 

Sökord - postbyråkrati, styrning, frihet, organisationsteori, ledningsstyrning, belöningssystem,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

Ordlista 
Appen: Mobilapplikation som de anställda på Urb-it använder sig av vid utförande av det dagliga 

arbetet. 

Community: En samhörighet och gemenskap för anställda inom organisationen Urb-it. 

Community manager: En anställd inom organisationen Urb-it som har till uppgift att se till att 

det alltid finns anställda som ska utföra uppdragen och assistera COO i det operativa arbetet. 

COO: Chief Operating Officer som är huvudchef för det operativa arbetet. 

Gameification: Användande av spelmekanismer inom verksamheter som traditionellt inte 

innehåller spelmekanismer som exempelvis poänginsamling. 

Kundrating: Efter varje uppdrag betygsätts den anställde på en skala 1-5. 

Urber: Anställd inom organisationen Urb-it som utför leveranser. 

Workshop: Introduktionsutbildningar som alla anställda får gå igenom i början av karriären. 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

Förord 
Vi vill tacka alla personer som hjälpt och bidragit till denna uppsats. Tack till organisationen 
Urb-it, med Per Thille , COO, i spetsen som avsatte tid och ställde upp på intervjuer. Vi vill även 
rikta ett stort tack till vår handledare Jenny som har väglett oss genom denna resa. Ett stort tack 
riktas även till våra opponenter som kommit med nyttig och intressant vägledning. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras en generell bakgrundsbild till ämnesområdet styrning inom 

organisationer för att sedan diskutera begreppen byråkrati och postbyråkrati. Tidigare studier 

och teorier inom området leder till en problemdiskussion och problemformulering som sedan 

mynnar ut i syftet med studien. 

 

1.1 Bakgrund 
Kommer du ihåg vad du åt till frukost igår? Oroa dig inte, det finns säkert en mobilapplikation 

som har koll på det åt dig. Information om när nästa tåg avgår och var din bästa vän befinner sig 

just nu finns bara ett klick, eller en tumdragning, bort. Sedan 1990-talet har mängden 

information som passerar en individ varje dag ökat exponentiellt och idag konsumerar en vanlig 

person i USA i snitt 16 timmar information via media om dagen (Short, 2013). Den tilltagande 

globaliseringen och informationssamhället vi lever i idag har förmodligen lett till den höga 

förändringstakten för organisationer och omvärldens allt snabbare skiftande krav. Resultatet av 

detta har lett fram till framväxten av en ny typ av organisation, den postbyråkratiska 

organisationen, och dessutom ett behov av en förändrad styrning inom organisationer (Lindvall 

2011, 19; Alvesson & Thompson 2005, 485-507). 

 

I definitionen av en organisation och varför den uppstår ingår att organisering skall innebära 

väsentliga samordningsvinster mellan individer som har olika mål och få de att jobba mot 

gemensamma mål, vilket förutsätter styrning inom organisationen (Ouchi, 1980). Individer har 

olika mål för att människan är opportunistisk till sin natur (Williamson, 1993) och därför 

behöver organisationen tillämpa styrning för att individens och organisations mål ska 

överensstämma. Tidigare fokuserade styrning på ekonomiska resultat och var på jakt efter att 

minimera kostnader och formella styrmedel som budgetering och produktkalkylering präglade 

styrningen. Dock har ett missnöje mot denna typ av styrmedel uppdagats då vissa menar att dessa 

styrmedel används till annat än att styra organisationen som till exempel att individer eller 

enheter inom organisationen försöker gynna sig själva för att uppnå mål och få belöningar 

(Lindvall 2011, 48-50). Den traditionella styrningen fokuserade på strikta regler och en förman 

som övervakade arbetsprocessen. Idag är styrningen mer komplex och de ekonomiska målen 
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behöver inte bara vara av finansiell karaktär. Faktum är att de icke-finansiella målen har ägnats 

allt mer uppmärksamhet de senaste åren (Ax et al 2009, 17). 

 

Fenomenet styrning omnämns i litteratur med många olika namn som bland annat 

ekonomistyrning, verksamhetsstyrning och ledningsstyrning. Därför underlättar ett 

samlingsnamn för begreppen och hädanefter i den här uppsatsen kommer samtliga 

styrningsbegrepp omnämnas för just styrning, oavsett hur de omnämns i litteraturen. Gemensamt 

för alla typer av styrning är målet att försöka påverka individers beteende genom olika former av 

styrmedel, formella såväl som informella (Ax et al, 2009, 17; Kärreman & Rennstam, 2012, 175; 

Lindvall, 2011, 51). En annan gemensam faktor för alla typer av styrning är enligt Lindvall 

(2011, 51) strävan efter att förbättra organisationens effektivitet (göra rätt saker) och 

produktivitet (göra saker rätt) vilket även är styrningens grundregel.  

 

De senaste två decennierna har uppmärksamheten ökat för informella styrmedel och styrmedel 

kopplade till organisationsstrukturen (Ax et al 2001, 43). Med organisationsstruktur som 

styrmedel menar man att om organisationen exempelvis har en specifik personalstruktur eller 

aktivt jobbar med belöningssystem kommer organisationens medlemmar agera på ett visst sätt 

och på så sätt styras åt en riktning (Ax et al, 2001, 50). De informella styrmedlen har fått ännu 

mer uppmärksamhet på senare tid från såväl forskare som företag och här finner vi bland annat 

företagskultur och medarbetarskap (Ax et al, 2009, 50). Merchant och Van Der Stede nämner 

även dom att organisationer kan styra via kultur. Genom kulturell styrning skapas grupptryck 

inom organisationer och individer som inte följer normer och värderingar utesluts snabbt ur 

gruppen (Merchant & Van Der Stede 2003, 85-92). 

 

Det är dock inte bara styrningen inom organisationerna som påverkas till följd av den snabba 

förändringstakten (som har nämnts i inledningen) och den utvecklade informationsteknologin 

utan organisationer ges även nya möjligheter och förutsättningar att organisera sig vilket skapar 

efterfrågan på en ny definition av organisationer, nämligen postbyråkratiska organisationer 

(Alvesson & Thompson, 2005).  
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Post är latin som betyder efter, och postbyråkrati skall således vara en ny organisationsform som 

kommer efter byråkratin. För att få en förståelse för begreppet postbyråkrati behöver vi först få 

en förståelse för byråkratin. Byråkratin som organisationsform skall ses som en modell för att 

eliminera orättvisor och dysfunktioner och gör anspråk på rationalitet (Weber, 1947). Webers 

idealtyp av byråkrati är befriad från fördomar och är helt enkelt opartisk. Styrkan med byråkratin 

är dess objektivitet som utgår ifrån rationella grunder, är förutsägbar och behandlar alla individer 

lika samtidigt som det är ett effektivt styrmedel (Du Gay, 2000). Dock uppfattas byråkratin i 

vardagligt tal ofta som något stelbent, trögt och oattraktivt där man följer regler och är opersonlig 

vilket redan uppmärksammades på 60-talet (Crozier, 1964; Von Mises, 1969). En annan vanlig 

kritik mot byråkratin är att den begränsar meningsskapande och motivation hos de enskilda 

individerna (Crozier, 1964). Byråkratin och dess tröghet lämpar sig bäst för stabila förhållanden 

där man kan förutse framtiden vilket inte går i linje med dagens föränderliga miljö som många 

organisationer befinner sig i. Idag gäller det för organisationer att snabbt anpassa sig till rådande 

föränderliga miljö, trender och nya regler för att vara konkurrenskraftiga och därför uppstår 

behovet av en ny typ av organisationsform, kallad postbyråkrati. 

 

Begreppet postbyråkrati är omdiskuterat och det saknas idag en samstämmig definition av 

begreppet. Däremot är postbyråkrati en organisationsform som skall lösa byråkratins problem när 

det kommer till meningsskapande, tröghet och flexibilitet. Till skillnad från regler, som är det 

centrala i en byråkrati, är personalens frihet, motivation och kreativitet det centrala i 

postbyråkratiska organisationer (Bolin & Härenstam, 2008). Idag vill man ha platta 

decentraliserade organisationer där individerna får tänka mer kreativt och känna mening med sitt 

arbete (Bolin & Härenstam, 2008). Exempel på framgångsrika organisationer som kan anses ha 

mer eller mindre kännetecken av en postbyråkrati är Google, där anställda ingenjörer erbjuds en 

kreativ dag i veckan där de får jobba med egna projekt för att utveckla egna idéer (Google, 

2015). En annan organisation är Selfleaders som erbjuder utbildningar och konsulttjänster inom 

ledarskap och beskriver sig som en snabbrörlig organisation med minimal hierarki och valfrihet 

och ansvar för varje medarbetare (Selfleaders, 2015). Forskare menar att de traditionella källorna 

till framgångsrika organisationer har gått från att vara till exempelvis skalfördelar och 

processteknologi till att vara bland annat organisationens kultur och hur de anställda styrs 

(Pfeffer, 1994). I dessa postbyråkratiska organisationer där stor vikt läggs vid individens eget 
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ansvar och frihet för att utföra jobbet behöver styrning tillämpas, men på ett annorlunda sätt än i 

den traditionella byråkratin. 

 

1.2 Problemformulering 
Postbyråkrati kännetecknas av individens ökade frihet i arbetet och att vara sin egen chef (Jaffee, 

2001, 159). Samtidigt är individen enligt Williamson (1985) sannolikt opportunistisk och har 

ofta inte samma naturliga intressen som organisationen. Därför förutsätter organisationer 

styrning av sina anställda. Här gäller det för postbyråkratiska organisationer att styra utan att 

inkräkta på individens frihet i alltför stor utsträckning. Denna paradox, att anställda ska vara fria 

men behöver styras, ämnar studien att utforska närmare och leder således till följande 

övergripande forskningsfråga: 

 

Hur ser postbyråkratiska organisationer, där frihet och eget ansvar är en central aspekt, på 

styrning? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka och analysera hur en postbyråkratisk organisation ser på 

styrning samt ge en ökad förståelse för hur en postbyråkratisk organisation styr sina anställda. 

 

1.4 Frågeställningar 
För att uppnå syftet har vi tagit hjälp av följande frågeställningar: 

• Hur ser ledningen på styrning i en postbyråkratisk organisation? 

• Hur ser anställda på styrning i en postbyråkratisk organisation? 

• Vilka styrmedel använder en postbyråkratisk organisation för att styra anställda? 

 

1.5 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till att studera en organisation med postbyråkratiska drag där frihet och 

flexibilitet är centralt. Då styrning är ett stort ämnesområde har vi valt, för att avgränsa 

diskussionen något, att endast undersöka ledningsstyrning och hur ledningen försöker styra de 

anställda samt synen på styrning i dessa organisationer. Studien kommer utföras på företaget 
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Urb-it och avgränsas till dess operativa verksamhet då denna verksamhet kännetecknas av 

postbyråkratiska drag. 

 

1.6 Studiens bidrag 
Syftet med studien är att undersöka och analysera hur en postbyråkratisk organisation ser på 

styrning samt ge en ökad förståelse för hur en postbyråkratisk organisation styr sina anställda. 

Genom att uppnå syftet är vår förhoppning att bidra till forskningen rörande styrning inom 

postbyråkratiska organisationer. Vidare ämnar vi att bidra till organisationsteorin genom att 

tydliggöra, genom en fallstudie, vilka styrmedel som är centrala i en organisation med 

postbyråkratiska drag.  

 

1.7 Uppsatsens disposition 
I inledningen ges läsaren en inblick i uppsatsens ämnesområde och dess problem genom att 

syfte, frågeställningar och avgränsningar presenteras. Efterföljande kapitel redogör för metod 

och tillvägagångssätt. Tredje kapitlet presenterar teorier och tidigare forskning som avslutas med 

en redogörelse för den teoretiska referensramens koppling till studien. Fjärde kapitlet behandlar 

den empiri som insamlats som i det femte kapitlet analyseras. I det sista kapitlet presenteras en 

slutsats och diskussioner om framtida forskning samt en metodkritik av studien.  
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2 Metod 
I metodavsnittet redogörs för vilken undersökningsansats som ligger till grund för studien. 
Vidare diskuteras undersökningsdesign, metodval och valet att studieobjekt för att sedan 
avslutas med en genomgång av valet av respondenter, datainsamlingens genomförande och 
bearbetning av data. 

 

2.1 Val av undersökningsansats 
För att få svar på hur postbyråkratiska organisationer ser på styrning valde vi att använda oss av 

en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. Abduktion - även kallat upptäcktslogik - innebär att 

man går från fält till skrivbord och tillbaka (Czarniawska 2014, 43). Det är helt enkelt en 

växelverkan mellan en induktiv och en deduktiv ansats. Genom den deduktiva ansatsen 

utformade vi våra frågeställningar då dessa har skapats utifrån befintliga teorier och tidigare 

studier inom forskningsområdet. Under studiens gång och insamling av empiri upptäckte vi att 

teorier om ledningsstyrning behövde kompletteras med teorier om belöningssystem och på så sätt 

använde vi oss även av en induktiv ansats och där av den abduktiva ansatsen.  

 

2.2 Val av undersökningsdesign 
Vi valde att använda oss av en undersökningsdesign i form av en fallstudie. En fallstudie är 

flexibel och kan användas vid både induktiva och deduktiva forskningsansatser (Denscombe, 

2009, 62) och är därför passande för studien. Ett annat argument för valet av en fallstudie är att 

fallstudier skapar en möjlighet att få en djupare förståelse av ett fenomen (Denscombe, 2009, 59) 

vilket studien ämnar göra. Då syftet med studien var att undersöka och analysera hur en 

postbyråkratisk organisations ser på styrning samt ge en ökad förståelse för hur en 

postbyråkratisk organisation styr sina anställda, ansåg vi att en fallstudie lämpade sig bäst då en 

fallstudies verkliga värde är att den kan erbjuda en möjlighet att förklara varför vissa resultat kan 

uppstå och inte bara beskriva resultatet av en undersökning (Denscombe, 2009, 61).  

 

En vanlig kritik mot fallstudier är att det är svårt att generalisera med utgångspunkt i en 

undersökning med endast ett studieobjekt (Denscombe, 2009, 68). Detta är inget problem då 

syftet med fallstudien inte är att kunna generalisera till någon större population. Istället sker 

generaliseringen till teori, genom att undersökningens resultat bidrar till en generell kunskap om 

styrning i postbyråkratiska organisationer. 
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2.3 Val av metod 
Det finns en rad olika kvalitativa datagenereringsmetoder som kan tillämpas vid utförande av en 

fallstudie och för vår del har valet stått mellan intervjuer och observationer. Förhoppningen var 

att använda oss av båda då en fallstudie enligt Denscombe (2009, 61) lämpar sig bra om man vill 

använda sig av flera metoder.  Då vi hade begränsat med tid för denna studie föll observationen 

bort då den ofta är tidskrävande och kräver tillgång och samordning med studieobjektet, i det här 

fallet organisationen. Styrkan med intervjuer är möjligheten till att få en djupare förståelse för ett 

fenomen då det inte finns några tydliga gränser i en intervju. Intervjun är flexibel och kan snabbt 

ändra fokus beroende på vad som anses vara viktigt. Dock är det även en svaghet då intervjuaren 

subjektivt tar beslut om vad som anses vara viktigt eller inte utifrån sin egen tolkning 

(Denscombe 2009, 244-245). En aspekt vi tvingades ta hänsyn till var att respondenterna kunde 

anses vara partiska i sina svar och skulle kunna vilja ge en förskönad bild av organisationen. 

Detta hade vi i åtanke då vi höll en kritisk hållning vid tolkningen av respondenternas svar. Vid 

en intervju har man möjlighet att tolka ansiktsuttryck vilket kan ge möjlighet att förtydliga en 

fråga eller klargöra eventuella tvetydigheter som kan uppstå. Svarsfrekvensen är dessutom högre 

vid intervjuer än andra datainsamlingsmetoder som till exempel postenkäter eller en 

telefonintervju (Denscombe, 2009, 268).  

 

 

2.4 Jakten på en postbyråkratisk organisation 
Vid valet av organisationen för denna studie var det centrala att organisationen profilerade sig 

som en postbyråkratisk organisation. Med det menas att organisationen utåt sett marknadsför sig 

utifrån centrala delar av postbyråkrati så som individens frihet, decentralisering och förtroende 

för individen (Vie, 2009). Organisationen skulle även ha mer än 100 anställda då styrning 

rimligtvis är mer komplicerad i en större organisation och därför mer intressant att undersöka. 

För att försäkra oss om god kvalitet av empiri valde vi att avgränsa oss till organisationer som 

hade sitt huvudkontor i centrala delar av Stockholm då den geografiska närheten möjliggör 

uppföljning av intervju. Utifrån det satte vi upp tre kriterier som studieobjektet skulle uppfylla 

vilka var: 
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• Att organisationen marknadsför sig med frihet eller förtroende för individen som en 

central del av verksamheten. 

• Över 100 anställda 

• Huvudkontoret skall finnas i Stockholmsområdet 

 

Utifrån dessa kriterier kunde vi finna flera potentiellt lämpliga organisationer i form av 

exempelvis Studybuddy och Uber. Dock skiljde sig företagen en del i sin marknadsföring och det 

företaget som nämnde flest typiska drag av postbyråkratiska kännetecken blev det företag vi 

valde att studera närmare. Denna organisation var budföretaget Urb-it. Organisationen uppfyller 

kriterierna då de har över 200 anställda, huvudkontoret är beläget i centrala Stockholm och de 

marknadsför sig för blivande urbers (anställda) enligt följande: 

 

“Vill du liksom hundratals andra bli en positiv del av stadens ekosystem? Som urber får du arbeta 

hur mycket du vill, när du vill och får betalt i realtid direkt efter leverans. Du hjälper oss göra vår 

tjänst bättre, blir en personlig förlängning av butiksupplevelsen och är med och gör skillnad. 

När du gått igenom vår licensieringsprocess kan du använda din smartphone för att checka in när du 

kan och vill leverera en vara. Vår app berättar vad och var du ska hämta och var och till vem du ska 

lämna det. Du blir en ambassadör för vårt varumärke och en del av vårt community. Kort sagt, du 

blir en urber.” (Urb-it, 2015). 

 

2.5 Urval av respondenter 
När valet av företag var fastställt började arbetet med att hitta respondenter. Den första 

respondenten kom vi i kontakt med tack vare en gemensam vän som tipsade oss om en urber. För 

att komma i kontakt med flera respondenter använde vi oss av ett snöbollsurval. Snöbollsurval 

går ut på att respondenten efter intervjun ger förslag på nästa respondent. En fördel med ett 

snöbollsurval är att man redan har skapat en form av relation med nästa respondent då den 

person som föreslagit nästkommande respondent fungerar som en referens vilket kan öka 

intresset för att vilja delta i studien (Denscombe, 2009, 38). Då studien ämnar behandla både 

anställdas och ledningens syn på styrning kontaktade vi huvudkontoret och kom i kontakt med en 

community manager, som har ansvar för den operativa driften tillsammans med COO. Efter 

samtal med community managern fick vi även ett nummer till COO som valde att ställa upp på 
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en intervju. Kritik mot snöbollsurval är att det inte finns någon tillgänglig urvalsram och därför 

kommer urvalet sannolikt inte att vara representativt för populationen (Bryman & Bell, 2005, 

127).  Detta är dock inget problem för studien då den inte ämnar att kunna generalisera resultatet 

över en hel population. 

 

2.6 Intervjuernas genomförande 
Studien består av åtta intervjuer med respondenter från tre olika organisationsnivåer inom den 

operativa verksamheten på Urb-it. En intervju gjordes med COO på ledningsnivå, en med 

community manager på operativ driftnivå och sex intervjuer med anställda på golvnivå. 

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär och utfördes av samma intervjuare i samtliga fall 

därför att det är viktigt att frågorna ställs på likartat sätt så att frågorna tolkas av respondenten på 

likartande sätt (Bryman & Bell, 2005, 144). Av samma anledning var det en annan person som 

förde anteckningar och tolkade svaren vid samtliga intervjuer. Intervjuerna genomfördes inte i 

grupper utan en och en då det enligt Trost (2010, 67) kan bli komplicerat med gruppintervjuer 

och de språksamma lätt tar över. Innan varje intervju förklarades det att respondenterna kommer 

att vara anonyma och att inspelning av svar inte skulle ske. Detta tillsammans med att 

intervjuerna utfördes på andra platser än huvudkontoret (förutom intervjun med COO som 

utfördes på huvudkontoret) ger enligt Trost (2010, 65) en trygg och avslappnad miljö vid 

intervjun och begränsar inte öppenhet och ärlighet i svaren då vissa frågor skulle kunna uppfattas 

vara till en viss del kritiska och känsliga för organisationen. De första frågorna i intervjuerna var 

av mer allmän karaktär med syfte att skapa en bekväm och avslappnad stämning. Sedan ställdes 

öppna frågor angående organisationens styrning för att leda in på om organisationen använde sig 

av styrformer kopplade till ledningsstyrning och i sådana fall vilka styrmedel som används.  

 

Motivet till valet av semistrukturerade intervjuer var för att kunna följa i förväg bestämt tema 

med tillhörande frågor som berör relevant fenomen samtidigt som respondenten skulle ha 

möjlighet att sväva iväg i sina svar och svara på ett öppet sätt vilket skulle kunna ge oss ny viktig 

information. Detta resulterade i att frågeschemat inte var det samma i intervjuerna och vid behov 

ställdes fördjupningsfrågor för att respondenternas svar var otydligt eller behövde utvecklas. Det 

finns metodforskare som menar att man inte skall ha bestämda frågor i en intervju utan endast 

utgå ifrån de specifika teman man vill undersöka (Trost, 2010, 71). Vi valde ändå att ha 
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bestämda frågor då vi har begränsad erfarenhet av kvalitativa intervjuer och ville försäkra oss om 

att respondenterna svarade någorlunda på samma frågor då dessa svar avsågs ligga till grund för 

svar på studiens frågeställningar. 

 

 

2.7 Bearbetning av intervjumaterial 
Då vi använde oss av semistrukturerade intervjuer följde frågorna ett bestämt tema som var 

kopplade till studiens frågeställningar. När alla intervjuer hade utförts sammanställdes 

anteckningar och vid oklarheter gjordes uppföljning med respondenterna. Vid intervjun och 

uppföljning kontrollerades antecknade citat tillsammans med respondenten för att respondenten 

skulle få möjlighet att påvisa eventuella missförstånd eller feltolkningar. Varje specifik fråga 

ställdes upp under respektive underkategori med samlade svar från respondenterna. När alla svar 

för varje fråga var sammanställda identifierades nyckelord som var återkommande, nämndes ofta 

eller var viktiga för respondenten då alla respondenters syn på fenomenet är lika viktiga. Denna 

identifiering utfördes enskilt av oss för att sedan tillsammans diskutera över vilka data som 

ansågs vara nyckelord och dessa nyckelord och deras mönster har utgjort grunden för studiens 

empiri.  
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3 Teoretisk referensram 
	  

I referensramen redogörs och diskuteras begreppen byråkrati och postbyråkrati. Därefter följer 
en presentation av grundantaganden i agentteorin för att sedan leda in på området styrning. Här 
presenter vi vad vi menar med styrning och redogör för tre former av ledningsstyrning samt 
belöningssystem som styrning. Avsnittet avslutas med en operationalisering av den teoretiska 
referensramen.  

 

3.1 Byråkrati 
För att få en väl fungerande organisation och verksamhet krävs det enligt sociologen Max Weber 

skrivna regler samt en toppstyrd hierarkisk struktur för att ha kontroll över informationen inom 

organisationen (Weber, 1947). Reed (2011, 233) använder sig av byråkratibegreppet där den 

idealtypiska definitionen av en byråkrati är att den är specialiserad, standardiserad, formaliserad, 

centraliserad, avpersonifierande och kollektivistisk. En annan liknande definition av byråkratins 

kännetecken är att den: fastställer rutiner, standardiserar processer, skapar tydliga gränser inom 

organsationen och har en mycket tydlig hierarki och alla dessa typiska byråkratiska mekanismer 

syftar till att kunna skapa förutsägbarhet och effektivitet (Styhre, 2008). Enligt Weber (1947) 

leder byråkratin till effektivare arbete, avskaffning av nepotism och andra opportunistiska 

beteenden samt uppkomsten av nya professionella klasser och grupper i samhället. Reed (1992) 

instämmer med Weber när han skriver att “The triumph of bureaucracy signaled the 

overwhelming cognitive power and technical superiority of an inner organizational logic and 

mechanism which eradicated the ineluctable conflict between foundational values and beliefs 

that had been the hallmark of traditional societies”.  

 

Enligt Weber (1947) kan man identifiera tio stycken kännetecken för byråkratin och dessa är: 

• Tjänstemännen är personligen fria och lyder endast under den formella, sakliga 

ämbetsplikten. 

• Utgör en permanent ämbetshierarki. 

• Har fastställda kompetensområden för ämbetena. 

• Är kontraktsanställda 

• Har formella kvalifikationer. 

• Har reglerad lön i pengar. 
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• Har ämbetet som enda eller huvudsakliga yrke. 

• Har reglerad befordringsgång. 

• Är personligen skilda från förvaltningsmedlen, dvs. de äger dem inte. 

• Upprätthåller en sträng och enhetlig arbetsdisciplin 

 

Några av fördelarna som Weber (1947) lyfte fram är att byråkratin är förutsägbar och erbjuder en 

möjlighet att kunna förutspå sin karriär inom organisationen. En annan aspekt som Weber (1947) 

lägger stor vikt vid är att byråkratin skall vara jämställd, rättvis och ingen särbehandling ska ske 

inom organisationen. Byråkratin gör helt enkelt anspråk på att vara helt opartisk och fördomsfri 

(Eriksson-Zetterquist et al, 2012, 62). Detta anspråk kritiseras dock av andra forskare som menar 

att Weber kraftigt överdriver byråkratins styrkor och fördelar (Eriksson-Zetterquist et al, 2012, 

63). Weber anser att byråkrati är bäst lämpade att användas där uppgifterna är standardiserade. 

Just detta synsätt att man ska bryta ner och standardisera moment har byråkratin fått kraftig kritik 

mot då det kan leda till att de anställda bli oengagerade, tappar energi och uppfattningen att de 

utför ett arbete med mening (Crozier, 1964). En av de hårdaste kritikerna mot byråkratin, Von 

Mises (1969), pekar ut bristen av entreprenöriell kvalitet inom byråkratin när han skriver att “It 

(bureaucracy) kills ambition, destroys initiative and the incentive to do more than the minimum 

required. It makes the bureaucrat look at instructions, not at material and real success”. De 

uppmärksammade kritikerna och problemen med den byråkratiska organisationsformen skapade 

ett behov av en ny organisationsform (Alvesson & Thompson, 2005). Denna nya 

organisationsform som ämnar att lösa byråkratins problem benämns enligt flera forskare (Bolin 

& Härenstam, 2008; Vie, 2009; Iedema, 2003) som den postbyråkratiska organisationen. 

 

3.2 Postbyråkrati  
Postbyråkrati är ett omdiskuterat begrepp. Det finns en skara forskare som menar att 

postbyråkratins centrala utgångspunkter är individens frihet, decentralisering och makt att 

påverka sitt eget arbete (Jaffee, 2001, 159; Reed, 2011). Andra menar att postbyråkratier 

kännetecknas av mindre regelföljning, mindre hierarkisk kontroll, ökad flexibilitet, dialog och 

förtroende och självorganiserande enheter, decentraliserat beslutsfattande (Vie, 2009). Iedema 

(2003) menar att postbyråkratiska organisationen inför nya former av subjektivitet och 

förväntningar för identifikation med företaget samt utveckling av nya färdigheter, ofta uttryckta i 
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termer av social kompetens. Grey och Garsten (2001) lägger en stor vikt på förtroendet mellan 

anställda och ledningen i postbyråkratiska organisationer och menar att det är detta förtroende 

som möjliggör den postbyråkratiska strukturen. McKenna et al. (2010, 130) säger att om de 

anställda anammar och delar organisationens värderingar kan man ha förtroende för att anställda 

gör sitt jobb och således minskar behovet av övervakning. En skillnad mellan postbyråkratin och 

byråkratin är att det i en postbyråkratisk organisation bör läggas mer fokus på riktlinjer och 

policys för att kunna minimera användandet av de klassiska byråkratiska reglerna (Kunda, 1992). 

En annan skillnad mellan byråkratin och idealtypiska postbyråkratin är att i en postbyråkrati har 

man inte de klassiska byråkratiska säkerheterna som, en livslång anställning, förutbestämd 

befordringsgång och pensionsförsäkring (Grey & Garsten, 2001). I den postbyråkratiska 

organisationen är dessutom gränserna mer flytande och personalen mer flexibel eftersom den inte 

är bunden av traditionella rutiner så som årliga budgetar (Farrell & Morris, 2003). 

 
Några av postbyråkratins styrkor är att den anses vara flexibel och snabbt kunna anpassa sig i 

snabbt föränderliga miljöer samt att den förser anställda med utmanande och intressanta 

arbetsuppgifter till skillnad från byråkratin (Styhre, 2008). Heckscher (1994) är en forskare som 

utformat sin egna idealtypiska version av den postbyråkratiska organisationen där kriterierna är 

lika informella som Webers är formella. Andra ifrågasätter postbyråkratins faktiska existens och 

menar att det inte finns något exempel på en ren postbyråkrati i dagens samhälle (Mcsweeney, 

2006, Farrell & Morris, 2003, Alvesson & Thompson, 2005). 

 

3.3 Agentteorin 
Agenteorin behandlar den relation som uppstår mellan en arbetsgivare (principal) som delegerar 

uppdrag och en anställd (agent) som utför uppdragen. Huvudsyftet med agentteorin är att lösa två 

typer av problem som kan uppstå i relationen arbetsgivare-anställd (Eisenhardt, 1989). Det första 

problemet uppstår när en arbetsgivarens krav och mål inte överensstämmer med den anställdes. 

Problemet blir då att det blir kostsamt för arbetsgivaren att övervaka den anställde och 

kontrollera att uppdraget utförs i linje med hur arbetsgivaren vill att uppdraget skall utföras. Det 

andra problemet är det som uppstår om arbetsgivaren och den anställde inte har samma 

värderingar när det gäller risktagande vid utförandet av ett uppdrag. Denna skiftande 

riskuppfattning kan leda till att uppdraget utförs på ett sätt som arbetsgivaren inte tycker är 

önskvärt (Eisenhardt, 1989). Agentteorin ger ett förslag på hur man kan hantera dessa båda 
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problem och det är genom att man utformar väldigt tydliga och utförliga kontrakt som beskriver 

väldefinierat vad som förväntas av uppdragstagaren. Anthony och Govindarajan (1998, 531) 

hävdar att vissa kritiker menar att agentteori bortser från andra faktorer som kan påverka 

relationen mellan en principal och en agent. De lyfter fram bland annat hur de inblandades 

personligheter, principalens tillit till agenten, agenter som inte är riskaverta, agentens förmåga att 

utföra uppgiften och möjligheten till framtida uppdrag kan förklara varför de problem som 

agentteorin förutspår, inte alltid infrias. Lyons och Mehta (1997) kommer fram i sin studie att 

man kan minimera kontraktskostnader genom att öka förtroendet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. 

 

En gemensam faktor för problemen nämnda ovan är att de är grundade i tre antaganden; att 

individer är opportunistiska, har begränsad rationalitet i sitt beslutsfattande samt att individers 

riskbenägenhet kan variera (Eisenhardt, 1989). Dessa tre grundantaganden, med särskild vikt på 

det första, har vi som utgångspunkt genom arbetet. Anledningen till att vi har detta 

grundantagande som utgångspunkt i arbetet är att om individen inte skulle vara opportunistisk 

skulle det inte behövas någon styrning av de anställda. Alla anställda skulle alltid ta de mest 

rationella besluten och utföra de mest gynnsamma handlingarna för företaget vilket enligt 

Eisenhardt (1989) och Williamson (1993) är osannolikt.  

 

3.4 Vad menar vi med styrning? 
Styrning kan sägas vara de metoder och modeller som organisationer använder sig av för att 

bedriva verksamheten så effektivt som möjligt. Därför blir gränsen mellan ekonomistyrning, 

verksamhetsstyrning och organisationsteori väldigt oklar, i praktiken nästan obefintlig 

(Brorström & Solli, 1990, 91). För att avgränsa diskussionen något när det kommer till styrning 

kommer studien utgå ifrån den styrning som utförs av ledningspersonal, så kallad 

ledningsstyrning som handlar om försök till styrning som utövas av personer som är 

ledningspersonal. Ledningsstyrning kan definieras som en viss typ av maktutövning, riktad mot 

att säkra resurser och mobilisera och dirigera individuell och kollektiv handling (Kärreman & 

Rennstam, 2012, 175). Beskrivningen påminner om Samuelsons (2001, 16) beskrivning av 

styrning där han menar att man syftar till att nå bestämda mål för en verksamhet genom olika 

former av styrmedel, formella som informella. Ledningsstyrning kan delas in i tre typer av 
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styrning; resultatstyrning, normativ styrning och beteendestyrning. Nedan kommer en kort 

presentation av respektive styrningstyp och en presentation av belöningssystem som styrning. 

Kärreman och Rennstam tar inte upp belöningssystem som en del av ledningsstyrning men kan 

även det vara ett sätt för ledningen att styra sina anställda (Ax et al, 2009, 50) vilket motiverar 

presentationen av belöningssystem som styrning.  

 

3.5 Ledningsstyrning 

3.5.1 Resultatstyrning 

Med resultatstyrning föreskriver man de resultat som de anställda förväntas uppnå. Det här är 

huvudprincipen i resultatstyrning och kan ses som en indirekt form av beteendestyrning. Denna 

form av styrning kan ses som mer fri då den inte föreskriver hur individen ska handla så länge 

man når målet eller resultatet. Den kan även ses som mindre fri då individen måste uppnå ett 

visst resultat och flyttar ansvaret från chef till anställd (Kärreman & Rennstam, 2012, 182). 

Exempel på resultatstyrning är budgetering och balanserade styrkort vilket är en viktig del av 

ledningsstyrning. 

 

3.5.2 Normativ styrning 
Normativ styrning är en indirekt form av beteendestyrning, precis som resultatstyrning. Här är 

dock styrningen riktad mot de anställdas verklighetsuppfattning (Kärreman & Rennstam, 2012, 

186). Måltavlan för den normativa styrningen är inte beteendet utan det är de anställdas 

förståelse och tankar, deras föreställningar, tolkningar och uppfattningar som styrningen riktas 

mot (Ibid). Kunda (1992) menar att det man strävar efter med normativ styrning är att koppla 

hjärna och hjärta hos de anställda till organisationens intresse och att påverka de anställdas 

föreställningar om sig själva och sin verklighetsuppfattning, vilket förhoppningsvis kommer leda 

till ett beteende som gynnar organisationens effektivitet (Alvesson & Kärreman, 2004).  

 

Metoder inom normativ styrning är bland annat rekrytering och socialisation (Ouchi, 1980). 

Organisationer som använder sig av normativ styrning utgår ofta ifrån en så kallad 

matchningsmodell vid rekrytering. Matchningsmodellen utgår ifrån att man inte alltid rekryterar 

den mest kvalificerade kandidaten utan att man även tar hänsyn till egenskaper hos kandidaten 

som personlighet, värderingar och ambitioner. Tanken är att tidigt identifiera kandidater som är 
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välvilligt inställda till organisationens normer, och som utan vidare identifierar sig med dem 

(Kärreman & Rennstam, 2012,187).  

 

När kandidaten rekryterats får den genomgå socialisationsprocesser i form av exempelvis 

introduktionsutbildningar för att lära sig organisationens normer och värderingar (Kärreman & 

Rennstam, 2012, 186). Kunda (1992) har studerat ett företag där de använder sig av “bootcamps” 

för de nyanställda där de får lära sig företagets kultur och är ett exempel på en 

introduktionsutbildning. Dessa socialisationsprocesser sker inte bara under formella former utan 

sker framförallt i det vardagliga arbetet. Här kommer det i uttryck i form av att någon utför en 

handling som går emot uttalade och outtalade koder och det tydligt ger indikationer på vad som 

är rätt eller fel inom organisationen i form av att någon reagerar på ett visst sätt. 

                 

3.5.3 Beteendestyrning 
Att utforma och övervaka arbetsprocesser är det som ledningsinsatser ägnade åt att styra handlar 

om (Kärreman & Rennstam, 2012, 178). Beteendestyrning kan betraktas som en generell 

kategori som innehåller ett antal metoder. Dessa metoder styr organisationer i olika stor 

utsträckning och det är aldrig enbart en metod som styr organisationen (Kärreman & Rennstam, 

2012, 178). Metoderna för beteendestyrning kan kategoriseras i direkt övervakning, teknologisk 

styrning och byråkratisk styrning. Direkt övervakning innebär att varje anställd har en chef som 

övervakar denne där scientific management har varit den mest utvecklade och systematiserade 

formen av direkt övervakning (Kärreman & Rennstam, 2012, 178). En annan typ av direkt 

övervakning är den som Foucalt (1975) beskriver i sin artikel om panoptikon som beskriver 

fenomenet där det räcker med vetskapen att man när som helst kan bli observerad och 

kontrollerad, gör att man presterar bättre och ger en bättre lydnad. Denna typ av direkt 

övervakning skapar möjligheten för en minoritet att bevaka en större mängd individer.  

 

Den teknologiska styrningen å sin sida innebär att beteendet på en arbetsplats eller organisation 

formas efter teknologin. Ett bra exempel på detta är det löpande bandet som skapade en helt ny 

syn på arbetsprocessen då produktionen kom till arbetaren och inte tvärtom. Teknologin förser de 

anställda med uppgifter istället för personalansvarige som kan fokusera på avvikelserna 

(Kärreman & Rennstam, 2012, 179).  
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Den tredje och sista metoden kallas för byråkratisk styrning och utgår ifrån att genom 

opersonliga regler guida organisationsmedlemmarnas beteende (Kärreman & Rennstam, 2012, 

179-180). Med byråkratisk styrning blir formella positioner viktigare än personer (Kärreman & 

Rennstam 2012, 179-180). Rutinisering och standardisering är andra byråkratiska kännetecken 

(Zetterquist et al, 2012, 58-60) som är kopplade till beteendestyrning då manualer och riktlinjer 

är ett sätt för ledningen att kontrollera att arbetet utförs på ett visst sätt utan att närvara 

(Gustavsson, 2002). Brunsson och Jacobsson (2000) beskriver standarder som legitima regler 

som ofta skapas i mindre demokratiska miljöer med syfte att uppnå samordning utan en central 

auktoritet.  

 

3.6 Belöningssystem som styrning 
Ett vanligt strategiskt styrmedel som har använts länge och används än idag för att öka 

motivationen hos de anställda är belöningssystem. Målet med belöningar kan vara att motivera 

anställda, bibehålla kompetensen inom organisationen och öka konkurrenskraft vid rekrytering 

(Samuelsson, 2008, 230). Svensson och Wilhelmson (1988) menar även att alternativa syften 

med belöningssystem för den privata sektorn kan vara att skapa samhörighet inom 

organisationen, knyta de anställda ekonomiskt till organisationen och dela ut en del av vinsten 

till de anställda. Enligt Hopwood (1973) är belöningssystemet en lösning på konflikten mellan 

önskvärt beteende för att nå organisationens mål och individuella prestationer. 

 

Belöningssystem definieras inom ekonomiska sammanhang som belöningar personal erhåller då 

deras arbete bidrar till att uppnå organisationens mål (Kaplan & Atkinson, 1998). En annan 

definition av belöningssystem kommer från Paul & Alm (1991) som beskriver belöningssystem 

som monetära och icke-monetära uppskattningar för en lyckad arbetsinsats. Belöningar sker när 

anställda presterar utöver det normala och skiljer sig från den vanliga ersättningen och behöver 

inte bara vara av materiell karaktär i form av pengar utan kan också vara att ha tillgång till 

teknisk utrustning, möjlighet till utveckling, kunna påverka arbetssituationen och att få beröm för 

sina insatser (Lindblom, 1996, 13). Belöningar för en individ behöver inte vara belöning för en 

annan då åsikter varierar mellan anställda och en del ser belöningar som förmåner då dessa tas 

för givet (Svensson & Wilhelmson, 1988). 
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Enligt Kohn (1993) leder belöningar till bestraffningar då en utebliven belöning har samma 

effekt på moralen som en bestraffning. Tanken med belöningar är att kontrollera individer och 

kan därför anses vara manipulerande. När människor känner sig kontrollerande under arbetet 

minskar chansen för en arbetsmiljö präglad av lärande, framsteg och utforskning. När anställda 

belönas för sina individuella prestationer minskar chansen för att kollektiva prestationer skall 

komma organisationen till nytta och på så sätt kan belöningar minska samarbetsförmågan inom 

organisationen. För att undgå problem med belöningar bör chefer och ledare fokusera mer på att 

skapa mening för arbetet. Genom att annonsera i olika sammanhang vikten av kundfokus, 

produkten och värdet av service skapas mening för arbetet som utförs. På så sätt kan anställda bli 

mer motiverade när de känner att deras arbete uppskattas. Ett annat problem med 

belöningssystem är att det kan ersätta dialogen mellan chefer och anställda med belöningar 

Chefer bör upprätthålla bra relationer med sina anställda för att kunna diskutera prestationer och 

föra dialog kring arbetet. Goda relationer är viktigt för att skapa en bra sammanhållning och få 

individer att bidra mot organisationens mål och finns en risk att belöningar kan minimera denna 

relationsuppbyggnad. (Kohn, 1993) 

 

Belöningssystemet fungerar som ett styrmedel där företaget belönar de prestationer som är 

önskvärda ur företagets perspektiv. Målet är att påverka de anställdas handlingar och för att 

åstadkomma det måste belöningarna vara motiverande och meningsfulla. (Anthony och 

Govindarajan, 1998, 511). Genom användning av ett belöningssystem är det lättare att styra 

individer att arbeta mot företagets mål och uppmuntra individer att tänka utifrån företagets bästa. 

Belöningssystemet motiverar de anställda att ändra beteende samt att prestera det som är 

önskvärt för företaget (Samuelsson, 2008, 226-229). 

 

3.7 Teoretiska referensramens koppling till studien 
För att uppnå syftet med studien har vi valt att genomföra en fallstudie med ambitionen att få en 

djupare förståelse för fenomenet styrning. Då studien delvis ämnar att undersöka styrning i en 

postbyråkratisk organisation ställdes tre kriterier upp för att identifiera ett lämpligt studieobjekt. 

Det första kriteriet har tagits fram efter en djupdykning i tidigare forskning och litteratur som 

behandlar styrning, byråkrati och postbyråkrati. De andra två kriterierna har satts upp för att 

stärka studiens kvalitet och genomförbarhet. Intervjuguiden har satts ihop efter den teoretiska 



19 
 

referensramen där frågorna följer temat styrning och svaren har kategoriserats i underkategorier 

så som postbyråkrati, ledningsstyrning samt belöningssystem. Frågorna ämnar svara på vilka 

styrformer som används, hur de används och med vilket resultat i form av organisationens syn på 

styrning. Frågorna har varit av öppen karaktär där insamlad data har bearbetats och placerats 

under respektive underkategori. Analysens struktur utgår ifrån studiens frågeställningar där den 

bild av verklighet som återges i intervjuerna ska försöka förklaras med hjälp av den tidigare 

forskning och teorier som presenterats i den teoretiska referensramen. Postbyråkratiska 

organisationer kännetecknas av mindre regelföljning och därför bör beteendestyrning i form av 

byråkratisk reglering inte ta för stor plats inom denna organisation. Detta gäller även direkt 

övervakning då denna typ av övervakning inte går hand i hand med begreppen frihet och 

förtroende. Däremot läggs vikt vid socialisation och identifikation med företaget i 

postbyråkratiska organisationer och således bör normativ styrning och tillhörande styrmedel ta 

mer plats i postbyråkratiska organisationer. Resultatstyrning finns det delade mening om då vissa 

forskare menar att det främjar frihet i den mening att man själv får välja hur man ska uppnå 

organisationens mål medan andra menar att det inte skall finnas i postbyråkratiska organisationer 

(Kärreman & Rennstam, 2012, 182; Farrell & Morris, 2003). 
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4 Empiri  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Här har vi tolkat och sammanställt det empiriska materialet från de intervjuer vi genomfört. Vi 

inleder med en presentation av Urb-it, därefter följer en beskrivning av hur man blir en urber, 

skapandet av en community och appen. Därefter avslutas empiriavsnittet med hur Urb-it arbetar 

med belöningssystem. Löpande i texten presenteras citat som vi har samlat in från intervjuerna. 

 

4.1 Företagspresentation 
 

Det första en budkille sträcker fram vid mötet med kund är signaturdosan, det 

första en urber sträcker fram är handen. - COO:s syn på skillnaden mellan ett 

vanligt budföretag och Urb-it. 

 

Urb-it är ett nystartat företag inom shopping och e-handel. Företaget grundades 2014 och har ett 

tiotal anställda och cirka 200 frilansande urbers. Företagets affärsidé bygger på att på ett 

personligt sätt koppla samman konsumenters handel online med butiker i Stockholms innerstad. 

Istället för att varan som handlas online skickas från ett centrallager på kontinenten och 

transporteras upp till Stockholm levererar Urb-it samma vara från en närliggande butik i staden 

till konsumenten som även den finns i staden. Leveransen sker med hjälp av anställda, så kallade 

urbers, som levererar varan från butik till konsument inom en timme. Urbers är inte bundna till 

ett kontrakt med fasta arbetstider utan får jobba när det passar de själva. Dessa urbers är 

vanligtvis studenter som utför uppdrag på sin fritid i sina privata kläder och nyttjar 

kollektivtrafik och andra hållbara transportmedel. Varje uppdrag ger en bestämd ersättning i 

form av lön oavsett leveransens längd, komplikation eller tidpunkt. (Urb-it, 2015; COO; 

Community manager) 

 

Urb-it marknadsför sig med sitt unika betalsystem som innebär att den anställda får betalt i 

realtid, vilket innebär att lön betalas ut omedelbart efter slutfört uppdrag. De marknadsför sig 

även med att urbern får jobba hur mycket den vill och när den vill och att den får känna att den är 

med och gör skillnad. 

 



21 
 

Det som är så bra med mitt jobb är att det inte finns krav,jag är fri att jobba när 

jag kan, träffar nytt folk och får ge bra service - Urber:5 om varför jobbet är så 

bra. 

 

Verktyget Urbers använder sig av i sitt arbete är deras egen smartphone där de via en app får 

tillgång till en lista med tillgängliga uppdrag. I appen får urbern välja om hen ska ta sig an 

uppdraget eller inte. När ett uppdrag tas ska varan levereras inom en timme eller en viss specifik 

tid. Dessa urbers är endast anställda när de utför uppdrag och väljer själva vilka uppdrag de vill 

utföra och när de vill göra det. Vid uppdrag har urbers hjälp av community managers vars 

uppgift är dels att se till att företaget har tillräcklig kapacitet att leverera alla leveranser vid varje 

givet tillfälle och dels finnas till hjälp för urbers under uppdrag. Community managers assisterar 

även COO som ansvarar för organisationens operativa verksamhet. Till den operativa 

verksamheten hör även VD som har huvudansvaret för hela företaget och därför även den 

operativa verksamheten bland många andra. COO vill inte beskriva organisationen som 

hierarkisk utan anser att anställda snarare har olika ansvarsområden än hierarkiska nivåer. 

 

4.2 Att bli en urber 
	  

Ledningen i form av intervjuade COO:n och community manager framhäver vikten av arbetet 

vid rekryteringen. Rekrytering av blivande urbers är ett viktigt första steg för att undvika 

kommande problem och att hitta rätt personer för företaget beskriver COO som en av hans 

viktigaste arbetsuppgifter. COO menar att genom att anställa individer med gott omdöme och 

personlighet kan organisationen undvika kommande framtida problem. COO ser hellre till 

personlighet än de formella kvalifikationerna hos individen vid rekrytering av urbers. 

 

Vi anställer för den person dom är, inte för att dom kan köra bil. - COO på Urb-it 

 

Ledningen är medveten om rekryteringens vikt som styrmedel och därför går varje individ 

igenom en rekryteringsprocess som består av ett antal steg innan den kan bli en urber. Först blir 

individen kallad till intervju med ett externt rekryterings- och bemanningsbolag. Här kollar 

rekryteringsbolaget först och främst på om det är rätt person. Rätt person är man om man har en 
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"servicekänsla" och viljan att ge god service (Community manager). Enligt alla intervjuade 

urbers är det viktigt att man är ansvarsfull och gillar att ge service. Urber:4 säger så här på frågan 

om vilka egenskaper en urber ska ha: ”Jag tycker att man ska vara serviceminded, tycka om att 

vara social och vara noggrann”. Tillgänglighet är en annan faktor Urb-it tillsammans med 

rekryteringsbolaget kollar på då de ser att det finns en koppling mellan de som utför många 

uppdrag och de som bor, jobbar eller studerar i innerstan. Att individen har en naturlig anledning 

att vara i innerstan mer eller mindre dagligen. Sedan kollar rekryteringsbolaget på drivkraft 

vilket innebär att man har ett “commitment” till idén och har rätt inställning till Urb-it från 

början. Därefter gör rekryteringsbolaget tester där man ”testar främst logik och räkneexempel” 

(Community manager). Detta görs på tid vilket kan leda till ett visst stressmoment. Personlighet 

och hur man resonerar läggs vikt på i gruppintervjuer hos rekryteringsbolaget. När man gått 

vidare från rekryteringsbolaget kommer man till Urb-it på en workshop tillsammans med 6-8 

andra personer. Här får man instruktioner via SMS innan man skall utföra en testleverans. 

Testleveranser görs för att diskussionen kring arbetet skall bli så bra som möjligt. Workshopen 

avslutas med en genomgång av Urb-it, jobbet och appen. Summan av alla faktorer läggs ihop och 

därefter avgörs det om man blir en urber eller inte. Om man blir det genomför 

rekryteringsbolaget en bakgrundskontroll och klarar man den blir man en urber. Urber:5 

återberättar om sin upplevelse av rekryteringsprocessen: ”Mitt första intryck var att det var 

väldigt seriöst och roligt att få träffa VD och jag hade inte väntat mig en så lång och seriös 

anställningsprocess. Jag och tre andra blivande urbers träffade VD:n i en lokal mitt i gamla stan 

där VD:n presenterade företaget och idén med urb-it. Och innan dess fick man göra stresstester 

på nätet som var helt omöjliga.” 

 

4.3 Att skapa en community 
	  

I samband med utbildningen (workshops) anordnas ibland after works där alla urbers, nya som 

gamla, får träffa varandra tillsammans med COO, VD, rekryteringspersonal och andra 

organisationsmedlemmar. Urb-it erbjuder regelbundet olika aktiviteter och after works för att 

skapa ett community och nätverk bland urbers och samarbetspartners där alla ska trivas och ha 

kul (COO). På after work får VD och COO möjlighet att tala inför många samlade urbers medan 

urbers har möjlighet att träffa varandra (Urber: 5). Enligt COO lägger Urb-it stor vikt på att ha en 
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öppen och transparent organisation där alla anställda alltid ska känna sig välkomna, få synas och 

kunna göra sig hörda. Urber:1 bekräftar att man känner sig välkommen: ”En jättebra grej är att 

man kan komma på AW utan att ha gjort ett uppdrag och ändå känna sig välkommen”. 

 

När jag skulle skriva kontrakt presenterades jag inför alla och hela kontoret 

applåderade…nu kände jag att jag var en urber. - Urber:2 om välkomnandet 

och stämningen på kontoret. 

 

Urb-it beskrivs som en icke hierarkisk organisation med ett öppet kontorslandskap där man kan 

spela pingis med VD och säljare mitt i kontoret under arbetstid (Urber:1). Andra anställdas syn 

på organisationen är att man som urber har möjlighet att påverka verksamheten, att ledning 

lyssnar på ens idéer (Urber:5), och att arbetet är flexibelt när det gäller tider då man får jobba när 

man vill (Urber:6). Urbers är uppkopplade och kan när som helst få en signal att uppdrag finns 

tillgängliga. Att ständigt få meddelanden från organisationen ses inte som ett problem av urbers 

då jobbet finns i en app bland många andra appar och man själv får välja om man vill ta 

uppdraget eller inte (urber:5). Urbers känner inte av en press från ledningen att ta uppdrag men 

känner däremot en besvikelse varje gång de inte kan göra det.  

 

Lite besviken på mig själv, jag vill ta uppdrag men har alltid varit upptagen. - Hur 

Urber:4 känner sig när hen inte tar uppdrag. 

 

Urber:6 berättar att det känns som att man sviker företaget när man inte tar uppdrag. Urb-it har 

även en egen digital mötesplats i form av en facebooksida, där urbers kan socialisera, umgås och 

även ta del av aktuell information gällande verksamheten (Community manager). Facebooksidan 

är en del av Urb-its community som finns för att urbers ska kunna interagera med varandra. 

Denna community är viktigt för organisationen då Urb-it försöker skapa en gemenskap och få 

urbers att känna en tillhörighet (COO). I framtiden är tanken att appen skall ta över 

facebooksidans funktion där appen även skall ha en gameification funktion vilket innebär att 

urbers ska ha möjlighet att utföra uppdrag, samla poäng och tävla mot varandra via appen.  
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4.4 Urb-it appen 
Community managers kan genom appen följa urbers under uppdrag och se var de befinner sig. 

Detta kan även kunden göra och är en del av köpupplevelsen. När en urber accepterar ett 

uppdrag får kunden tillgång till urberns telefonnummer och vice versa (Community manager). 

 Detta skapar en möjlighet för kunden att lägga till önskemål, samt för urbern att meddela om det 

skulle uppstå komplikationer under leveransen. En av de intervjuade respondenterna påvisade en 

viss oro för i vilken omfattning organisationen kunde övervaka sina anställda inte bara under 

arbetstid, utan även under fritid. Efter varje utförd leverans betygsätts urbern av slutkonsumenten 

och dessutom uppmanas urbern att själv betygsätta leveransen. Denna kundrating är väldigt 

viktig för Urb-it då den är organisationens enda sätt att följa upp att leveranserna utförs på rätt 

sätt (Community manager). Urbers vet att de blir personligt utvärderade och därför presterar 

ännu bättre (Urber:3). Urber:6 tycker likadant när hen ger sin syn på kundrating: “Företaget kan 

se en sak, men feedback visar facit”. 

 

I appen finns, utöver kundratingfunktionen, riktlinjer för agerande under leveranser samt 

manualer för att kunna hantera diverse problem som skulle kunna uppstå (Community manager). 
Urb-it arbetar inte med uttalade regler förutom att varan skall levereras i rätt tid, utan arbetar 

snarare med tydligt uttalade riktlinjer och manualer (Urber:1). Ett exempel på hur dessa riktlinjer 

kan se ut beskriver urber:1 enligt följande ”I appen står det att man alltid ska tänka på att 

komma ihåg att vara lugn, skaka hand och önska en trevlig dag”. Urber:2 instämmer i att de inte 

arbetar med regler och säger att: ”manualen är bra om man har glömt bort vad man ska tänka 

på”. Om en situation uppstår under ett uppdrag som inte behandlas i manualen lämnas mycket av 

beslutsfattandet åt urbern som under eget ansvar får utföra arbetet på bästa möjliga sätt för att ge 

så bra kundservice som möjligt. COO menar att då Urb-it litar och har förtroende för sina urbers 

är behovet av kontroll och styrning inte särskilt stort. Urber:4 tar också upp förtroendet när hen 

påpekar hur ledningen tar sig tid att lyssna på hens idéer: ”Har jag en idé så sätter sig 

ledningspersonal gärna ner och lyssnar på vad jag har att säga. Där känner jag ett förtroende 

då de tror att jag faktiskt kan komma med ett bra förslag som när jag kom på hur vi kunde 

förbättra mailfunktionen i appen. Och det känns ju bra och motiverande.” Community 

manager betonar vikten i att man kan och är uppdaterad angående praxis och säger att om en 
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urber inte varit aktiv under en längre tid kan de kräva att urbern ska komma in till kontoret på en 

extrautbildning. 

 

4.5 Urb-its belöningssystem 
	  

Urb-it använder sig främst av belöningar under kampanjer men även när de inte har kampanjer. 

Under dessa kampanjer är frekvensen av uppdrag högre och leveransen kan avvika från 

standarduppdragen och kan vara utanför Urb-its vanliga leveransområde (COO). För att motivera 

och styra anställda att utföra dessa lite mer krävande uppdrag erbjuds urbers belöningar för till 

exempel första uppdraget för dagen, längsta eller snabbast utförda uppdrag (Community 

manager). Belöningarna är av varierande karaktär och kan vara allt ifrån en mobilladdare till en 

lunchbiljett. Urb-it använder sig även av immateriella belöningar i form av beröm via telefon och 

uppmärksamhet på företagets Facebook sida där en bild på urbern presenteras samt en 

beskrivning av urberns prestation (Urber:2). 

 

De urbers som har visat sig i framkant genom intresse och genom att ha tagit många uppdrag 

samt fått en bra kundrating under dessa uppdrag, kan bli belönade i form av ett utökat ansvar 

(Community manager). Urber:3 menar att belöningar och tävlingar motiverar en att ta fler 

uppdrag då hen säger att “Tävlingar med belöningar är självklart något som motiverar mig extra 

att ta uppdrag”. Urber:2 är av en annan åsikt då hen säger att ”Tävlingarna är en rolig grej men 

är inget som motiverar mig utöver det vanliga”. Tävlingar får anställda att vilja överträffa 

varandra då belöningarna lockar enligt urber:6 när hen säger att hen som tävlingsmänniska går 

igång på att vinna och att det gäller att vara snabb med att ta de uppdrag som går snabbast att 

utföra för att ha en chans att vinna. Även om ledningen arbetar aktivt med belöningar är det inte 

den enda anledningen till varför urbers tar uppdrag. Flera av de intervjuade respondenterna 

framhäver snarare vikten av att få vara en del av företaget och att få vara med på resan än att få 

belöningar och lön (Urber:1; Urber:2; Urber:4). 
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5 Analys 
	  

I analysen kommer vi utifrån sammanställd empiri och teoretisk referensram utgå ifrån studiens 

frågeställningar och skapa en ökad förståelse för hur en postbyråkratisk organisation styr sina 

anställda. Den tredje frågeställningen om vilka styrmedel som används diskuteras löpande under 

de två första frågeställningarna. 

 

5.1 Hur ser ledningen på styrning? 
	  

Ledningen försöker samordna och få sina urbers att samarbeta och ta uppdrag. Det gör ledningen 

med olika incitament och belöningar. Byråkratiska fasta regler används i mindre utsträckning då 

dessa regler verkar ha bytts ut mot tydligt uttalade riktlinjer och manualer som urbern skall tänka 

på och använda sig av vid utförande av uppdrag. Skillnaden ligger i hur regler respektive 

riktlinjer uppfattas av de anställda där riktlinjer uppfattas som hjälpmedel och regler som 

styrmedel. Riktlinjer är allmänt accepterade och ifrågasätts inte men är ofta framtagna av en 

person i en maktposition i syfte att uppnå ett visst beteende (Brunsson & Jacobsson, 2000, 171). 

Detta går i linje med vad Kunda (1992) i sin studie kommer fram till, att riktlinjer och policys, 

som kan uppfattas av individen som mindre begränsande, minimerar användandet av 

byråkratiska regler inom organisationen. Detta kan vara en förklaring till hur urbers kan uppfatta 

sig själva vara fria och inte vara styrda av en massa regler och stärker Brunsson och Jacobssons 

(2000) slutsats om riktlinjer. Urbers får även en broschyr med riktlinjer vid anställning som även 

finns i appen. Dessa riktlinjer ses som ett hjälpmedel av både ledningen och urbers men kan även 

fungera som styrmedel då organisationen har relativt svårt att övervaka och kontrollera att urbers 

utför arbetet på ett specifikt, av ledningen önskvärt, sätt hos kunden. I likhet med Gustavssons 

(2002) slutsats kan broschyrer och manualer med riktlinjer vara ett medel för ledningen att 

försäkra sig om att arbetet utförs på ett bestämt sätt, enligt en viss kvalité, utan att ledningen 

behöver närvara.  

 

Normativ styrning visar sig i form av att rekryteringsprocessen är en väldigt viktig och 

prioriterad del av verksamheten. Ledningen ser rekryteringsprocessen som sitt främsta styrmedel 

vilket inte är konstigt då COO:s främsta uppgift är att få in rätt personer till organisationen 
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(COO). Enligt Kärreman & Rennstam (2012, 186) handlar normativ styrning om att påverka de 

anställdas föreställningar om sig själva och sin verklighetsuppfattning vilket förhoppningsvis 

kommer leda till ett beteende som gynnar organisationens effektivitet. Urb-it är inne på detta 

spår redan vid första rekryteringsmötet med individen då COO nämner att om man anställer rätt 

personer från början blir det mindre eventuella problem i framtiden för företaget. Organisationer 

som jobbar med normativ styrning använder sig ofta av matchningsmodellen vid rekrytering och 

Urb-it är inget undantag. Enligt Kärreman & Rennstam (2012, 187) är målet med 

matchningsmodellen att tidigt identifiera kandidater som är välvilligt inställda till 

organisationens normer, och som utan vidare identifierar sig med dem vilket skulle kunna 

förklara hur Urb-it kan ha ett stort förtroende för sina medarbetare oavsett hur länge de varit 

anställda. Denna tanke bekräftar McKenna et al (2010, 130) då han påstår att om anställda 

anammar de önskvärda grundvärderingarna från ledningen som exempelvis kundservice och 

kvalitet kan man lita på att anställda utför sitt arbete med ett minimalt behov av övervakning. 

COO på Urb-it är inne på samma spår då han säger att behovet av styrning inte är lika stort när 

ledningen har förtroende för sina anställda.  

 

Urb-it har en ambition att bygga upp en community som ger möjlighet för urbers att interagera 

med varandra samt att sprida företagets idéer och värderingar. Idéer och värderingar sprids 

genom bland annat aktiviteter som after works och workshops. Skapandet av en community kan 

vara en lösning på faktumet att urbers sällan träffar varandra och ett sätt att stärka 

organisationskulturen. Denna idé om att skapa en community och använda sig av after work, 

workshops och introduktionsutbildningar påminner om det som Kunda (1992) beskriver om 

“bootcamps” med olika socialisationsprocesser.  

 

Förtroendet kan vara svaret på hur ledningen klarar av att hantera de anställdas opportunism 

(Lyons & Mehta, 1997). Istället för att användas sig av den lösning som agentteorin förespråkar 

med väldigt tydliga och utförliga kontrakt, väljer Urb-it att lita på sina anställda och att de utför 

uppdragen på ett korrekt sätt. Att man har möjlighet att inte använda sig av denna typ av kontrakt 

kan kopplas till rekryteringen där individer som uppvisar tecken på gott omdöme blir 

rekryterade. Risken med att inte ha ett kontrakt och förlita sig på den andra parten är att denna 

relation kan individen utnyttja till sin egen fördel. Vid kampanjer och den dagliga driften 
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använder Urb-it sig av belöningar och då framförallt av icke monetära sådana. Detta gör de bland 

annat för att motivera urbers att ta uppdrag som är mer kostnadskrävande än andra vilket påvisar 

att belöningarna fungerar som en form av lösning på problemet att urbern gärna tar ett lättare 

uppdrag än det svårare. Detta överensstämmer med Hopwoods (1973) syn på att 

belöningssystem fungerar som en lösning på en konflikt mellan individuella prestationer och 

önskvärt beteende för att uppnå organisationens mål.  

 

 

5.2 Hur ser anställda på styrning i en postbyråkratisk organisation? 
	  

Enligt Vie (2009) kännetecknas postbyråkratiska organisationer av mindre regelföljning, mindre 

hierarkisk kontroll, ökad flexibilitet, dialog och förtroende. Detta stämmer bra in på den 

beskrivning som urbers har gett på Urb-it då de beskriver organisationen som en icke hierarkisk 

organisation där man kan komma och gå när man vill, alla får göra sig hörda och ta plats och de 

känner sig fria och inte styrda. Detta leder till att urbers känner sig delaktiga och därför också 

motiverade att göra ett bra jobb. Flexibiliteten i arbetstiderna är det som verkar vara det mest 

attraktiva med arbetet för urbers vilket talar för att Urb-it har postbyråkratiska drag. 

Rekryteringen anses vara lång och förståelsen för vikten av denna process som styrmedel verkar 

inte vara något som urbers reflekterat över. Istället anses rekryteringsprocessen omfattande i 

relation till rekryteringsprocesser som de intervjuade är vana vid. Däremot nämner flera urbers 

hur mötet med VD vid rekryteringen gör att man känner sig viktig redan vid första mötet 

(Urber:1; Urber:2; Urber:3). De intervjuade tycker sig ha vetskap om vad som är eftertraktade 

egenskaper men ser inte rekryteringsprocessen som ett sätt för ledningen att styra sina anställda.    

 

Urbers är medvetna om att ledningen har möjlighet till direkt övervakning genom appen när de 

utför uppdrag. Detta är dock inget som bekymrar de flesta anställda utan snarare ger en känsla av 

att man vill göra sitt bästa för att man vet att man kan bli observerad när som helst under ett 

uppdrag. Detta stämmer överens med det fenomenet som Foucault (1975) beskriver där 

vetskapen om risken att övervakning kan ske ger ökad effektivitet och lydnad. Trots att de flesta 

intervjuade inte ser något problem med den direkta övervakningen som organisationen har 

möjlighet till, finns en oro över hur mycket organisationen kan övervaka vilket kan leda till att 
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urbers motivation till att ta uppdrag minskar (Crozier, 1964). Urbers känner ingen press att 

behöva ta uppdrag däremot blir urbers besvikna på sig själva när de inte kan ta uppdrag. Detta 

kan förklaras genom det som Kärreman & Rennstam (2012, 186) beskriver som normativ 

styrning som går ut på att påverka de anställdas föreställningar om sig själva och sin 

verklighetsuppfattning vilket förhoppningsvis kommer leda till ett beteende som gynnar 

organisationens effektivitet. Även matchningsmodellen som nämns ovan kan vara en förklaring 

på hur man lyckas få urbers att känna ett ansvar att ta uppdrag utan att använda sig av direkt 

tvång.  

 

Ett annat styrmedel som, enligt urbers, gör att man tar uppdrag är diverse belöningar. Enligt 

Kohn (1993) är belöningar till för att kontrollera och styra individer vilket verkar stämma 

överens med urbers bild av detta styrmedel. Det framgick även att vissa urbers snarare fokuserar 

på sin egen prestation än företagets för att vinna tävlingar och få belöningar. Detta kan påverka 

samarbetsförmågan negativt inom företaget vilket Kohn (1993) menar är en av riskerna med 

belöningar. Problemet med belöningar är att om urbers vänjer sig vid att bli belönade för de mer 

krävande uppdragen tvingas organisationen att alltid ha kvar belöningarna då utebliven belöning 

kan ses som en bestraffning enligt Kohn (1993). 

 

After work och andra aktiviteter ses som belöningar och ett tillfälle att träffa andra urbers på 

fritiden av urbers (Urber:1). Dessa aktiviteter ses inte som styrmedel av urbers men kan fungera 

som det då de omedvetet sprider normer och värderingar bland varandra och bland 

ledningspersonal som alltid närvarar. Dessa aktiviteter, även kallade socialisationsprocesser, 

fungerar som styrmedel inom den normativa styrningen enligt Kärreman och Rennstam (2012) 

och påminner om de ”Bootcamps” som Kunda (1992) behandlar i sin studie. Urbers tenderar att 

se sin kundrating som ett styrmedel då de vet att ledningen kan se om de skött sig eller inte och 

presterar därför för att få ett bra resultat av kunden. Detta kan förklaras med Foucaults (1975) 

teori om att individen uppför sig vid vetskapen om att den kan vara övervakad.  Denna feedback 

uppfattar inte urbers som något pressande utan snarare som en bekräftelse på att man har gjort 

något bra.  
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6 Slutsats 
	  

Syftet med studien har varit att undersöka och analysera hur en postbyråkratisk organisation ser 

på styrning samt ge en ökad förståelse för hur postbyråkratiska organisationer styr sina anställda. 

Studien visar att styrning är viktigt för ledningen i organisationen Urb-it då ledningen jobbar väl 

medvetet med en rad olika styrmedel i den operativa verksamheten. Studien visar även att de 

anställda, trots ledningens medvetna utövning av styrning, inte uppfattas vara styrda utan fria. 

Den normativa styrningen och dess styrmedel tillägnas mest uppmärksamhet i form av 

rekryteringsprocesser och socialisationsprocesser. När det kommer till beteendestyrning och den 

byråkratiska styrningen har regler i stor utsträckning ersatts med riktlinjer och manualer. 

Riktlinjer uppfyller samma funktion som regler men uppfattas som mindre begränsande av de 

anställda. Direkt övervakning, som hör till beteendestyrning, är implementerat i tjänsten som 

Urb-it erbjuder sina kunder och uppfattas därför inte av de anställda som ett styrmedel. 

Kundrating som även den är en del av tjänsten och kundupplevelsen fungerar som ett styrmedel 

då anställda är medvetna om att de kan bli utvärderade av kunden och ledningen. Vidare har 

Urb-it ett belöningssystem där anställda blir belönade efter prestation och belöningarna har form 

av framförallt icke-monetära slag.  
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7 Diskussion 
	  

Resultatstyrning är det tredje fältet inom ledningsstyrning. Inom den operativa verksamheten 

arbetar Urb-it inte med resultatstyrning i form av budgetering och liknande styrmedel enligt vår 

studie.  Detta skulle kunna bero på att de anställda på företaget ska få jobba hur mycket de vill 

och när de vill och en budget eller krav på minst antal utförda leveranser går emot 

organisationens grundtanke att få jobba när man vill och således postbyråkratins centrala aspekt 

om att organisationen ska vara flexibel. Att resultatstyrning inte har kommit upp till ytan kan 

även bero på att organisationen befinner sig i en uppstartsfas och därför inte hunnit fastställa en 

budget. Enligt Farrell och Morris (2003) jobbar postbyråkratiska organisationer inte med årliga 

budgetar och detta kan förklara varför användning av resultatstyrning inte har kunnat identifieras 

i detta fall. Resultatstyrning som styrform kan fortfarande finnas inom organisationen Urb-it men 

utanför den operativa verksamheten. 

Det är svårt att svara på frågan om Urb-it kan anses vara en postbyråkratisk organisation då 

begreppet postbyråkrati är omdiskuterat och det saknas idag en samstämmig definition av 

begreppet. Vissa hävdar att konkreta exempel på rena postbyråkratiska organisationer saknas 

medan andra menar att en postbyråkratisk organisation är den organisation som utgår ifrån 

centrala begrepp som bland annat frihet, flexibilitet, förtroende för individen och ingen 

hierarkisk struktur. Beroende på hur man väljer att definiera begreppet postbyråkrati finner man 

svaret på huruvida Urb-it är en postbyråkratisk organisation eller inte. 

Frihet för individen är ett av de mer centrala begreppen som ofta tas upp av förespråkarna för 

postbyråkrati. I en ideal postbyråkrati bör således individerna känna sig mer fria än i en 

byråkrati. Visserligen är frihetsbegreppet stort och kan ha olika innebörd för olika individer men 

med frihet menas här individens personliga uppfattning om vad frihet betyder och om den känner 

sig fri. Individerna i detta fall uppfattar sig själva vara fria genom att ha makt att själva 

bestämma när arbetet skall utföras. I postbyråkratier uppfattar individen sig som mer fri men 

frågan är om hen verkligen är det, det beror helt enkelt på hur man definierar frihet. Om man 

återkopplar till paradoxen, att anställda ska vara fria men behöver styras, som nämndes i 

inledningen av uppsatsen, är det viktigt att organisationen styr på ett sådant sätt att det inte 
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uppfattas som styrning av individen. Problemet med om individen skulle uppfattas vara styrd i 

alltför stor grad kan leda till att de attraktiva egenskaperna som exempelvis individens frihet och 

ett större eget ansvar i postbyråkratier riskerar att försvinna och således även organisationens 

attraktivitet. Men genom att styra på ett sådant sätt att det inte uppfattas som styrning av 

individerna lyckas organisationen behålla sin attraktivitet och samtidigt samordna individer att 

arbeta mot organisationens mål.  

 

Studien visar att rekryterings- och socialisationsprocesser är några av de mest centrala 

styrmedlen i organisationer med postbyråkratiska drag. Detta kan vara en signal för andra företag 

att rekryterings- och socialisationsprocesser är något man ska lägga mer uppmärksamhet på för 

att behovet av direkt kontroll och styrning inom organisationen ska bli mindre. Vi tror att företag 

och organisationer i framtiden kommer lägga mer vikt på att integrera sin verksamhet och 

arbetsuppgifterna med individens vardag vilket kommer leda till att gränsen mellan arbetstid och 

fritid kommer bli ännu mer oklar. Detta kan komma att leda till att individen blir styrd och 

övervakad i större utsträckning än idag men kan anse sig själv vara mer fri. Beroende på hur man 

definierar frihet i framtiden kommer individen kunna anses vara helt fri eller inte alls fri. 

	  

7.1 Vidare forskning 
	  

Vi anser att det skulle vara intressant för vidare forskning att studera rekryteringen i 

organisationer med postbyråkratiska drag för att se om det finns någon korrelation mellan 

framgång, behovet av kontroll och rekryteringen. Vidare skulle det vara av intresse om någon 

valde att utföra en mer kvantitativ studie med flera företag med postbyråkratiska drag för att få 

empirisk data om hur anställda ser på styrning. Slutligen skulle ett alternativ vara att replikera 

studien men att även använda sig av deltagande observationer för att få en ännu djupare bild av 

hur styrningen praktiskt går till inom denna eller en liknande organisation. 
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8 Metodkritik 
 

Vi anser att observationer inom organisationen skulle kunna tillföra ytterligare en dimension och 

öka djupet av den insamlade datan. Observationer på plats skulle komplettera intervjuerna som 

genomförts med ledningspersonal och anställda då vi i detta fall endast har utgått ifrån deras bild 

och version av verkligheten. Vi är medvetna om att detta kan kritiseras då synen på verkligheten 

inte behöver stämma överens med den faktiska verkligheten. Å andra sidan kan det finnas flera 

hållbara beskrivningar av den sociala verkligheten och därför är det intressant att få ta del av 

dessa olika beskrivningar då varje individs berättelse av verkligheten har lika stort värde. Dessa 

beskrivningar av verkligheten har sedan tolkats av intervjuarna och dessa tolkningar kan ha 

påverkats av intervjuarnas egna erfarenheter. I efterhand anser vi att metodvalet, i form av att 

inte spela in intervjuerna, har begränsat möjligheterna för bredden och djupet i empirin och 

därför har även analysen och diskussion påverkats som en konsekvens av detta metodval. En 

inspelning och transkription av intervjuerna hade givit oss möjlighet att utöka empiri och gå 

djupare in i analysen. Dock skulle medvetenheten hos respondenten om inspelning under 

intervjun kunna påverka öppenhet och ärlighet i svaren vilket även det skulle kunna påverka 

djupet i empirin.  

 

En annan faktor som kan ha påverkat studies resultat är att organisationen befinner sig i en 

uppstartsfas och utvecklas ständigt. Konsekvensen av denna ständiga utveckling kan bli att 

styrningen inom organisationen inte är likadan imorgon som den var igår. Att organisationen är i 

en uppstartsfas kan även förklara de postbyråkratiska dragen som kommer upp till ytan i denna 

studie. Med det menar vi att om och när organisationen är mer etablerat kanske rutinerna och 

styrningen blir mer fastställd och då blir organisationen även mer byråkratiskt. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
Intervjumall CM 

Inledande 

Vad är din arbetsuppgift? 

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig?  
Vilken är din viktigaste arbetsuppgift?  

Vilka är Urb-its värderingar? Vad skiljer Urb-it från andra budföretag?  

 

Syn på styrning 
Varför tror du att man vill jobba på Urb-it?  

Vilka egenskaper värderar Urb-it hos en urber?  

Vad lägger Urb-it vikt vid utbildningen(workshops)?  
Vad är viktigt när en urber utför ett uppdrag? Vad är viktigast? Gäller det oavsett handlingssätt? Vad 

skulle hända om kund insisterar på att ge dricks exempelvis? Kund ber urbern gå in i lägenheten?  

 

Styrning och styrmedel 

Hur försöker Urb-it få urbers att ta uppdrag?  
Hur viktigt är uppföljning för Urb-it? Varför är det så viktigt? Hur följer ni upp att arbetet utförs 

korrekt? Vad händer om en urber får dålig rating? Återkommande? 
Vad händer om en urber inte tar uppdrag?  

Hur ser organisationsstrukturen ut? Hur många nivåer finns inom Urb-it?   

 

Styrning och styrmedel 

Vad innebär det att vara en del av Urb-its community? träffa varandra? Varför är communityn viktig 

för Urb-it?  

Vad tror du händer när Urb-it vuxit sig större? 
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Bilaga 2 
	  

Intervjumall COO 
Inledande 

Vad är din arbetsuppgift?  

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig?  

Vilken är din viktigaste arbetsuppgift? 

 

Syn på styrning 

Vilken är Urb-its policy? Vilka är Urb-its värderingar? 

Vad skiljer Urb-it från andra budföretag? 

Varför tror du att man vill jobba på Urb-it?  

Vilka egenskaper värderar du hos en urber? 

Utgår Urb-it ifrån dessa egenskaper vid rekryteringen? 

Vad lägger Urb-it vikt vid rekryteringen?  

Vad är viktigt när en urber utför ett uppdrag? Vad är viktigast? Gäller det oavsett handlingssätt? 

Vad skulle hända om kund insisterar på att ge dricks exempelvis? Kund ber urbern gå in i 

lägenheten?  

 

Styrning och styrmedel 

Hur försöker Urb-it få urbers att ta uppdrag?  

Hur viktigt är uppföljning för Urb-it? Varför är det så viktigt? Hur följer ni upp att arbetet utförs 

korrekt? utifrån företagets policy och riktlinjer? belöning missnöje?  

Hur ser organisationsstrukturen ut? Hur många nivåer finns inom Urb-it?   

 

Styrning och styrmedel 

Vad innebär det att vara en del av Urb-its community? träffa varandra? Varför är communityn 

viktig för Urb-it. 

Vad tror du händer när Urb-it vuxit sig så stort, att alla urbers inte får plats på kontoret?  
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Bilaga 3 
intervjumall anställd 

Inledning och syn på styrning 

Vad är din arbetsuppgift? Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig? Vilken är din viktigaste 

arbetsuppgift? Hur länge har du varit anställd? 

Hur många uppdrag har du tagit? 

Vad är det som är så bra med ditt jobb? 

Varför tror du att man vill jobba på Urb-it? 

Vilka egenskaper tycker du att en urber ska ha? 

Vad tycker Urb-it är viktigt när du utför ett uppdrag? 

Vad tycker du är viktigt när du utför ett uppdrag?  

 

Styrning och styrmedel 

Känner du att företaget försöker motivera dig att ta uppdrag? 

Isåfall på vilket sätt?  

Vad motiverar dig att ta uppdrag?  

Är detta din huvudsakliga sysselsättning? 

Hur känns det när det kommer uppdrag och du väljer att inte ta dessa? Känner du av en press att 

ta uppdrag? 

 

Styrning och styrmedel 

Vilka är Urb-its värderingar? Vad skiljer Urb-it från andra budföretag? 

Finns det något speciellt som Urb-it är extra noga med att du gör/säger när du arbetar? 

Om företaget vill sprida viktig information till dig hur går det då till? 

Träffar du andra kollegor? När träffar du andra kollegor? 

Uppmuntrar företaget urbers att ta egna beslut vid eventuella problem? 

 

Styrning och styrmedel 

Känner du att du kan påverka dina arbetsuppgifter och arbetssituation? ge exempel 

Tror du/Har din företaget koll på hur du utför dina uppdrag? Feedback? 

Varför tror du att kundrating är viktigt?  
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Är det tydligt vem som är din chef? 

Hur ofta träffar/har du kontakt du din chef? 

När sker denna kontakt? Var? 

Hur kommunicerar du med din chef?   

Har du fått en mall med rutiner att följa? 

Använder du dig av den i sådana fall? 

 

	  


