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SAMMANFATTNING 
 
Distansarbete har blivit en allt vanligare arbetsform tack vare den teknologiska utvecklingen 
samt organisationers efterfråga på att kunna konkurrera på en global nivå. Distansarbete har 
försvårat organisationers kontroll på sina anställda då de inte längre befinner sig på kontoret. 
Detta har framförallt skapa problem för kunskapsintensiva tjänsteföretag som förlitar sig på 
närvarande ledarskap och coachning. Denna studie har därför till avsikt att skapa förståelse för 
hur ett kunskapsintensivt tjänsteföretag anpassar sin styrning i samband med distansarbete och 
hur detta kan påverka förhållandet mellan kontroll och autonomi. Det har använts en teoretisk 
bakgrund för studien som består av forskning samt teorier om styrning inom kunskapsintensiva 
tjänsteföretag. Studien utgörs av en fallstudiedesign med kvalitativ data som insamlingsmetod. 
Resultatet visar att det används både teknokratisk styrning och socio-ideologisk styrning inom 
kunskapsintensiva tjänsteföretag i samband med distansarbete. En slutsats som görs från 
studien är att hög kontroll och hög autonomi kan uppnås vid distansarbete. Studien visar även 
att förhållandet mellan kontroll och autonomi bör ses som en paradox, där förhållandet ständigt 
förändras. 
 
 
 
Nyckelord: distansarbete, virtuellt arbete, organisationsstyrning, kontroll, autonomi, 
Kunskapsarbete, kunskapsintensiva tjänsteföretag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



		
	
	

ABSTRACT 
 
Remote working has become a more adaptable work model because of the technological 
advancements in the 21st Century and organizations mean to compete globally. Remote 
working allows employees to work physically away from the office which makes it difficult to 
manage and monitor remote workers. This has become a major issue within Knowledge-
intensive firms because they depend on present leadership and coaching. This study will 
empirically create an understanding of how a knowledge-intensive firm adapt its organizational 
control when allowing remote working and how this may affect the relationship between control 
and autonomy. This study is based on theories about organizational control in knowledge-
intensive firms. The study is also based on previous literature about the relationship between 
control and autonomy. The empirical data is based on a case study with six semi-structured 
interviews of the employees and employers within the case organization. The results of this 
study is that both technocratic controls and socio-ideological controls is used to control remote 
workers in this specific case study. Another finding is that control and autonomy can co-exist 
when organizations use remote working. The relationship between control and autonomy 
should therefore not be considered a dilemma, but rather as a paradox where the forces between 
control and autonomy constantly changes. 
 
 
 
Keywords: telework, remote work, management, organizational control, control, autonomy, 
knowledge-work, Knowledge-intensive firms. 
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1 INTRODUKTION 
I detta kapitel framförs det en bakgrund om distansarbetets framfart och dess inverkan på 
styrningen inom kunskapsintensiva tjänsteföretag. Detta leder in på studiens syfte. Det görs 
även förklaring av de centrala begrepp som används genomgående i studien.  
	
1.1 Problembakgrund 
Distansarbete (även känt som; virtuellt arbete, arbete på annan ort, flexibelt arbete) innebär att 
den anställde arbetar på en arbetsplats ej tillhörande organisationens lokaler (Bailey & Kurland, 
2002). Distansarbetets möjligheter har förbättrats med utvecklingen av informations- och 
kommunikationstekniken som har skett under 2000-talet (Messenger et al., 2017). Själva 
intresset av att använda distansarbete drivs av en kunskapsekonomi och möjligheten av att 
konkurrera på en global nivå. Dells grundare Michael Dell förklarar den tekniska framfarten 
adekvat i citatet nedan:  
  
“Technology now allows people to connect anytime, anywhere, to anyone in the world, from 
almost any device. This is dramatically changing the way people work, facilitating 24/7 
collaboration with colleagues who are dispersed across time zones, countries, and continents.” 
(Dell, u.å., s. 55) 
 
Att använda distansarbete kan medföra många positiva effekter för organisationer och deras 
anställda. De positiva effekterna består bland annat av: kostnadsreduceringar i form av mindre 
kontorsyta, ökad produktivitet genom mer effektiv tidsanvändning, samt ökad miljövänlighet 
sett till minskat koldioxidutsläpp (Potter, 2003). Genom att matcha behovet från 
arbetsmarknaden där det efterfrågas mer flexibilitet och bättre balans i arbetslivet, med behovet 
från organisationer att bli mer effektiva och konkurrera på en större marknad, kan företag locka 
till sig passande personal (Potter, 2003). 
 
Distansarbete har framförallt blivit etablerat av kunskapsintensiva tjänsteföretag (KIT) inom 
IT- och konsultbranschen. I en studie av Buffer (2019) undersöktes branschtillhörigheten av 
distansarbete i över 10 länder. Resultatet visade att mer än hälften av de tillfrågade (2471 
individer) arbetade inom IT-branschen. KIT utgörs till mestadels av kunskapsarbete där den 
primära resursen till framgång är personalens expertis och kreativitet (Starbuck, 1992). KIT 
karakteriseras även av mindre formella strukturer där de anställda tilldelas eget ansvar och hög 
självständighet i att styra sitt egna arbete (Starbuck, 1992). Enligt Baruch (2000) kan den höga 
självständigheten vara anledningen till att kunskapsarbetare eftertraktar att arbeta på distans, 
eftersom det leder till högre grad av autonomi. Utifrån ett svenskt perspektiv var det år 2015 en 
tredjedel av den svenska arbetskraften som någon gång arbetat på distans och ungefär 5% som 
arbetade heltid på distans (Messenger et al., 2017). Sverige ansågs enligt rapporten ligga i 
framkant gällande antal organisationer som tillät distansarbete. 
  
Den ökade självständighet som tillkommer distansarbete har gjort att organisationer, framförallt 
KIT, tappar kontroll över sina anställdas beteende (Pyöriä, 2011). Bailyn (1988) observerade 
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att distansarbete förändrade den traditionella arbetsstrukturen för organisationer. Hon menade 
att den “klassiska delegationen av auktoritet från chef till personal” (Bailyn, 1988, s.151) 
alltmer försvinner tack vare att chefer inte kan övervaka personalens beteende. Cheferna i 
studien menade att: Om jag inte kan se min personal, hur vet jag då att de arbetar? Eftersom 
KIT präglas av ledarskapsstilar som innefattar närhet, coaching och återkoppling kan 
distansarbete få stora effekter på KITs styrning (Horwitz, Heng & Quazi, 2003). I en studie av 
Kossek, Lautsch och Eaton (2006) problematiseras detta, det visade sig att organisationer som 
använder hög autonomi utan någon direkt kontroll  kan tappa målkongruens. Vidare menade 
författarna att det kan uppstå flera okontrollerade aktiviteter som skapar interna konflikter. 
Studien av Kossek et al. (2006) visade att det uppstod minskad produktivitet samt tappad 
konkurrenskraft vid hög autonomi och avsaknad av kontroll inom KIT. 
 
Det uppstår även svårigheter om för hög grad av kontroll används inom KIT. Suddaby, 
Greenwood och Wilderom (2008) menar att införande av till exempel traditionell byråkratisk 
styrning kan minska motivationen hos kreativa kunskapsarbetare. Vidare menar Suddaby et al. 
att denna typ av kontroll kan leda till att de anställda hellre söker sig till andra organisationer 
än att godta mindre självständighet i sina arbetsroller. 
 
Denna problematisering förklaras i litteraturen som förhållandet mellan kontroll och autonomi 
(Langfred & Rockmann, 2016; Starbuck, 1992). Ryan och Deci (2000) menar i sin studie att 
det inte finns ett optimalt förhållande mellan kontroll och autonomi. Det är därför svårt att 
uppnå samtliga fördelar som uppstår av kontroll och autonomi, samt att eliminera respektives 
nackdelar. Organisationer vill utöva styrning och besitta kontroll, då det skapar förutsättningar 
att undvika misslyckanden, samt att försäkra att det arbete som utförs går i enlighet med 
organisationens övergripande mål (Blau & Scott, 2003). Samtidigt söker kunskapsarbetare ökat 
ansvarstagande och autonomi, vilket är något som tillkommer vid distansarbete (Baruch, 2000).  
 
Givet den problematisering som existerar gällande kontroll och autonomi inom KIT, samt hur 
distansarbete kan förändra organisationers styrning, ämnar denna studie till att bidra med 
aktuell forskning inom detta ämne. 
 
1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur ett kunskapsintensivt tjänsteföretag 
anpassar sin styrning i samband med distansarbete och hur detta kan påverka förhållandet 
mellan kontroll och autonomi. 
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1.3 Centrala begrepp 
Kunskapsintensiva tjänsteföretag	
Kunskapsintensiva tjänsteföretag (KIT) är definierat som organisationer där mestadels av 
arbetet utgår från intellektuell förmåga där välutbildad, kvalificerad personal utgör större delen 
av arbetskraften (Alvesson, 2000, s. 1101). Det som utmärker KIT är att både input och output 
är beroende av intellektuell förmåga. Detta innebär att det krävs både expertis för att skapa 
tjänsten samt expertis för att utföra och förmedla tjänsten till kunden (Starbuck, 1992). 
Typexempel på dessa organisationer är IT-företag, revisionsbyråer eller marknadsbyråer 
(Hertog, 2000). 
 
Styrning 
Styrning är taget från engelskans control och innebär de administrativa åtgärder som ledningen 
i en organisation vidtar för att uppnå målkongruens (Merchant & Van der stede, 2007). I denna 
studie används styrning enligt Ouchis (1979) benämning, som anser att styrning innebär en 
organisations förmåga att utnyttja olika styrmetoder för att uppnå övergripande mål. 
 
Distansarbete 
I denna studie definieras distansarbete som att anställda arbetar vid annan arbetsplats än på 
kontoret (Baruch, 2000). Vidare har även denna studie valt en klassificering av distansarbete 
för att förtydliga definitionen. Denna studie kommer i enlighet med Huws (1997) studie enbart 
fokusera på distansarbete som heltidsanställning, där anställningsavtalet uppger arbete på annan 
arbetsplats. 
 
Kontroll 
Kontroll beskrivs i denna studie som organisationers inflytande över beteendet hos de anställda 
(Arrow, 1964; Perrow, 1977). Kontroll utgår från vad som kan kontrolleras av organisationer 
och hur mycket en organisation kan påverka beteendet och således utfallet hos deras anställda 
(Perrow, 1977). 
 
Autonomi 
Autonomi är en individs självständighet och självbestämmande (Wallace, 1995). I denna studie 
används Wallace (1995) benämning på autonomi inom organisationer. Detta innebär att den 
anställde har bestämmanderätt över sina arbetsuppgifter och behöver därav inte få bekräftande 
från ens chef. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkten för studiens syfte. Referensramen 
kommer utveckla problemdiskussionen med hjälp av relevant styrningslitteratur inom KIT. 
Kapitlet tar även upp den litteratur som existerar kring distansarbete samt förhållandet mellan 
kontroll och autonomi. 
 
2.1 Att styra kunskapsintensiva tjänsteföretag 
Litteraturen inom KIT framför en organisationsstyrning som är skild från den traditionella 
byråkratiska styrningen (Sveiby & Riseling, 1986). Vid det kunskapsarbete som görs inom KIT 
problematiseras byråkratisk styrning, eftersom kunskap och expertis är den primära källan till 
produktivitet (Rennstam, 2012). Byråkratisk styrning utgår från premissen att det existerar 
förutbestämda processer där organisationer direkt kontrollerar vad som ska göras och hur det 
ska genomföras, för att minimera eget tänkande för utövaren (Johnson & Gill, 1993). Vid 
kunskapsarbete bör styrning möjliggöra för kunskap, inte begränsa den (Rennstam, 2012). 
Således innebär det att KIT inte vill få deras anställda att bete sig enligt en förutbestämt process, 
utan använda sin expertis i ett kreativt syfte. Enligt Sewell (2005) måste KIT anpassa en 
organisationsstyrning som får varje anställd att uppnå sin högsta expertis och kreativitet för 
organisationens intresse. Detta har lett till en autonomisk arbetsmiljö och ett skifte av kontroll 
från organisationen till de anställda (Langfred & Moye, 2004). 
 
Autonomisk arbetsmiljö innebär att de anställda tillåts mer involvering i arbetsprocesser samt 
utökat ansvarstagande (Sia & Appu, 2015). Vidare menar Sia och Appu (2015) att de anställda 
efterfrågar bestämmanderätt över deras arbetsuppgifter för att uppnå en autonom arbetsmiljö. 
Trots att det förekommer en alltmer autonom arbetsmiljö inom KIT, finns det också interna 
påtryckningar för att bibehålla och utöva kontroll. Den byråkratiska styrningen har länge varit 
ett effektivt medel för att direkt kontrollera anställda, och det är nästan en självklarhet att 
organisationer kräver någon sorts direkt kontroll och struktur för att kunna koordinera de 
anställdas arbete (Blau & Scott, 2003).  
 
Organisationers strävan efter kontroll har gett till känna en ny sorts styrning inom 
kunskapsarbete. Kreativa arbetsmiljöer inom KIT kräver hög grad av autonomi vilket leder till 
att organisationer försöker kontrollera denna autonomi med syfte att uppnå de organisatoriska 
målen (Kunda, 1995). Eftersom KIT inte direkt kan kontrollera deras anställdas beteende kan 
det göras	genom indirekt kontroll (Barley & Kunda, 1992). Indirekt kontroll syftar till att 
kontrollera den anställde genom att skapa normer, värderingar samt en kultur (Alvesson, 1995), 
vilket samtidigt möjliggör för en kreativ och innovativ arbetsmiljö. Alvesson och Kärreman 
(2004) kallar denna indirekta kontroll för socio-ideologisk styrning. Kunda (1995) menar att 
den socio-ideologiska styrningen kommer ersätta den byråkratiska styrningen. Genom att 
undermedvetet påverka de anställdas känslor och tankar skapas det en gemensam identitet som 
guidar deras agerande för organisationers intresse (Kunda, 1995). Dock menar Alvesson och 
Kärreman (2004) att den nya indirekta kontrollen inte kan ersätta den direkta kontrollen utan 
endast komplettera den. Alvesson och Kärreman förklarar att den byråkratiska styrningen finns 
kvar, men att den är inte längre den dominerade styrningen. Vidare förklarar de att den 
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byråkratiska styrningen speglas annorlunda inom de moderna organisationsstrukturerna. I 
litteraturen inom KIT framförs den byråkratiska styrningen som teknokratisk styrning då den 
tillämpas mot den modernt platta organisationen som kännetecknas inom KIT (Alvesson & 
Kärreman, 2004; Dillard & Burris, 1993). Den teknokratiska styrningen är framtagen i samband 
med den tekniska utvecklingen, där den direkta kontrollen sker med hjälp av teknisk 
övervakning (Dillard & Burris, 1993).  
 
2.1.1 Teknokratisk styrning för kontroll 
Inom litteraturen om organisationsstyrning har styrningen oftast återgetts i teknokratiska 
termer, där styrningen kan utövas genom antingen målstyrning (med hjälp av nyckelindikatorer, 
som vinstmarginal, omsättning eller kvalitativa mått) eller genom beteendestyrning (med hjälp 
av direkt övervakning, regler, standarder och policys) (Govindarajan & Fisher, 1990; 
Langfield-Smith, 1997; Lind, 2001). 
 
Beteendestyrning har till syfte att säkerställa ett eller flera sorters beteende hos personalen så 
att deras agerande leder till uppfyllelse av organisationens mål (Kirsch, 1996; Merchant & Van 
der stede, 2007). Beteendestyrning är tillämpbar när organisationen har fullständig kunskap om 
vilka processer som leder till måluppfyllelse (Ouchi, 1979). För att beteendestyrning ska 
fungera måste organisationer precisera vilka arbetsprocesser som är önskvärda. Sedermera ha 
förmågan att införa regler för att uppnå ett eftertraktat beteende, samt kunna kontrollera och 
övervaka dessa arbetsprocesser (Kirsch, 1997; Merchant & Van der stede, 2007). 
 
Beteende kan enligt Kärreman och Rennstam (2012) styras genom direkt övervakning och 
direkt kontroll över de anställdas arbete. Denna typ av övervakning säkerställer att ett önskvärt 
beteendet uppfylls under daglig basis, där belöningar och bestraffningar kan tillkomma 
beroende på utfall. De anställdas beteende kan även styras i samhörighet till deras 
arbetsposition. Styrningen sker då genom utvecklade arbetsprocesser och nedskrivna regler 
som tillkommer specifika positioner, oavsett vilken individ som besitter positionen. Detta leder 
till en högre kontinuitet och likartad arbetsprocess. (Kärreman & Rennstam, 2012) 
  
Enligt Merchant och Van der Stede (2007) utgörs beteendestyrning av tre metoder: 
beteendebegränsning, förhandsgranskning av handlingsplaner samt ansvarsskyldighet. 
Beteendebegränsning (behavioral constrains) går ut på att hindra oönskat beteende hos 
personalen. Exempel av olika beteendebegränsningar kan vara begränsning av administrativa 
tjänster, olika befogenhet i affärssystem samt skriftliga godkännanden. Förhandsgranskning av 
handlingsplaner (pre-action review) betyder att en chef måste godkänna en handlingsplan innan 
ett arbete kan påbörjas. Ansvarsskyldighet (action accountibility) bygger på att ett klart 
kommunicerat ansvarsområde ska existera som den styrde bedöms på, eftersom belöningar 
samt bestraffningar baseras på en utvärdering av processen inom det uttalade ansvarsområdet.  
 
Målstyrning till skillnad från beteendestyrningen, specificerar inte hur beteenden eller 
processer ska utföras för att uppnå önskat resultat, utan mäter kvantitativa indikatorer baserat 
på effekterna utav dessa beteendena (Ouchi, 1979). Ouchi menar att målstyrning är tillämpbar 
när processer och orsak-verkan-förhållanden är svåra att specificera, men där resultatet är enkelt 
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att mäta. Genom uppsatta mål och nyckelindikatorer skapar målstyrningen en trygghet för 
anställda, samtidigt som organisationer uppnår målkongruens (Eisenhardt, 1985). 
 
För att målstyrning inte ska användas felaktigt, måste det finnas en del förutsättningar. 
Organisationer ska kunna precisera vilka mål som önskas i olika delområden samt 
kommunicera ut vilka nyckelindikatorer som är essentiella för att uppnå dessa mål (Ouchi, 
1979). Vid framtagning av flera olika mål måste organisationer göra en tydlig prioritering för 
att minska oönskat beteende (Eisenhardt, 1985). Det är även av betydelse att den styrde kan 
påverka utfallet av resultatet med sina egna handlingar, detta kriteriet kallas för 
kontrollerbarhetsprincipen (Merchant & Van der Stede, 2007). Frångås denna princip kan den 
styrde tappa motivation och ändra sitt beteende, vilket således innebär att organisationen tappar 
kontroll över den styrdes handlingar (Eisenhardt, 1985). 
  
Målstyrning är väl etablerat inom KIT av den orsaken att det skapar möjligheten för anställda 
att ha bestämmanderätt och därmed skapa en kreativ arbetsmiljö, samtidigt som organisationen 
fortfarande kan kontrollera utfallet (Snell & Youndt, 1995). Snell och Youndt varnar dock för 
att målstyrning kan göra den styrde riskavert och därmed mindre innovativ. Eftersom 
målstyrning innebär ett större ansvar för den styrde kan detta leda till att riskerna minimeras i 
syfte att uppnå de kortsiktiga målen (Snell & Youndt, 1995). 
 
För att använda målstyrning måste organisationer kunna mäta resultat på ett korrekt och 
effektivt sätt (Merchant och Van der Stede, 2007). För att uppnå detta föreslår Merchant och 
Van der Stede (2007) att måtten relaterade till målen ska vara: 
(1) precisa; det som ämnas att mätas faktiskt blir mätt 
(2) objektiva; mätningen ska inte vara bias 
(3) aktuella; återkopplingen på det som har blivit mätt ska ske inom rimlig tid 
(4) förståeliga; både organisationen och de styrde ska förstå resultatet och vilka konsekvenser 
det kan innebära 
  
2.1.2 Socio-ideologisk styrning för kontroll 
Socio-ideologisk styrning är den styrning som främst används inom KIT som tidigare nämnts 
(Alvesson & Kärreman, 2004; Kärreman & Alvesson, 2004). Socio-ideologisk styrning kan 
definieras som de ansträngningar som genomgås för att indirekt influera individer till att 
anpassa sig efter värderingar, normer och idéer i syfte att långsiktigt gynna organisationen 
(Alvesson & Kärreman 2004). När kontrollfokus skiftar från organisation till anställd, måste 
någon form av socio-ideologisk styrning tillämpas (Kärreman & Alvesson, 2004). De sociala 
aspekterna som existerar enligt Kärreman och Alvesson (2004) är: tillit, betydelse, normer, 
värderingar och identitet. Ett flertal forskare har analyserat den socio-ideologiska terminologin 
genom klanstyrning (Ouchi, 1979), normativ styrning (Etzioni, 1975; Barley & Kunda, 1992) 
och identitetsstyrning (Alvesson & Willmott, 2002; Kärreman & Alvesson, 2004).  
 
Enligt Ouchi (1979) är socio-ideologisk styrning, kallat klanstyrning, ett alternativ till 
byråkratisk styrning. Klanstyrning är baserad på kunskapen som existerar inom en organisation 
(klan), där sammanlagd praktisk kunskap från erfarenhet och utbildning bygger grunden för 
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klanen. Wilkins och Ouchi (1983) förklarar innebörden av klan som en grupp av individer som 
har gemensamma mål och är beroende av varandra. För att klanstyrning ska fungera menar 
Ouchi (1979) att selektiv rekrytering och gemensamma värderingar är viktiga. Merchant och 
Van der stede (2007) förklarar värderingar som en ram för hur någon bör bete sig i en 
organisation. Genom utsagda eller nedskriva värderingar följer organisationer ett generellt 
tillvägagångssätt som stödjer och motiverar en klans medlemmar (Ouchi, 1979). För att 
klanstyrning ska vara effektivt är det viktigt att medlemmarnas personliga värderingar kan likna 
de värderingar organisationen har (Ouchi, 1979). Wilkins och Ouchi (1983) förklarar att 
selektivt rekrytering är en viktigt beståndsdel för att upprätthålla klanen. Den selektiva 
rekryteringen innebär att organisationer söker efter mer än rätt kompetens, utan intresseras även 
efter personligheter samt matchande värderingar så att den nyanställde passar in i den rådande 
klanen (Wilkins & Ouchi, 1983).  
 
Etzioni (1975) framför liknande argument som Ouchi (1979) och menar att organisationer bör 
skapa en gemensam världssyn, kallat normativ styrning. För att skapa en gemensam världssyn 
måste organisationer och dess chefer indirekt påverka anställdas underliggande upplevelser, 
tankar och känslor (Etizioni, 1975). Genom att skapa visioner för vad som ska åstadkommas 
samt använda sig av ceremonier och symboler så genererar organisationer en kultur som driver 
medarbetare (Barley & Kunda, 1992). Denna normativa styrning kan anses vara manipulativ 
av den orsaken att organisationer försöker skapa en ny världssyn för dess medarbetare 
(Alvesson & Kärreman 2004). Vidare menar Alvesson och Kärreman att utifrån denna 
framarbetade världssyn drivs medarbetarna av en värdegrund som endast är baserad på det som 
gynnar organisationer långsiktigt.  
 
Identitetsstyrning är ett tillvägagångssätt för att arrangera samt samordna arbetet inom en 
organisation genom identitet (Alvesson & Willmott, 2002). Då människan har behov av att 
kunna identifiera sig och således klassificera sig i olika sociala grupper finns det möjligheter 
för organisationer att utnyttja detta (Kärreman & Alvesson, 2004). Den sociala identitet som en 
människa uttrycker sig tillhöra är förvärvad genom sociala procedurer, vilket gör det möjligt 
för organisationer att använda styrning genom identifikation (Kärreman & Alvesson, 2004). 
Genom identitetsstyrning skapar organisationer en egen identitet som måste upprätthållas av de 
tillhörande medlemmarna (Alvesson & Willmott, 2002). Författarna förklarar att organisationer 
ska ge underlag för medlemmarna att kunna visa sitt värde och därmed deras betydelse för 
organisationens framtid. Om medlemmarna får visa sitt värde kan det leda till internt åtagande, 
identifiering med företages mål och tillfredsställelse av deras betydelse för organisationen 
(Alvesson & Willmott, 2002). 
 
2.2 Distansarbete inom KIT 
Tidigare studier visar att distansarbete förändrar arbetsprocesser och autonomi inom 
KIT(Baruch, 200; Kodz, Harper & Dench, 2002). Forskningen är dock ambivalent angående 
hur den påverkar arbetsprocessen och autonomin. Nedan redogörs det för tidigare forskning om 
om hur distansarbetes implementation förändrat organisationsstyrningen.  
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Tidigare forskning argumenterar att det medförs en ökad autonomi för de anställda på distans. 
I studien gjord av Baruch (2000) framkommer det att distansarbete medför ökad 
bestämmanderätt av deras arbetsuppgifter, samt bestämmanderätt över utförandet. Det 
framkommer även i studien att distansarbete medför ansvar för schemaläggning av arbetstid 
gentemot de som arbetar på kontor. Detta bekräftas även av Dambrins (2004) studie som visar 
att distansarbete inom KIT bör liknas vid självstyrning eftersom det kan leda till högre 
effektivitet. Självstyrning innebär att distansarbetaren sätter egna mål och standarder och 
därefter följer upp och bedömer sitt egna arbete (Manz & Henry, 1987). Uppföljningar vid 
självstyrning görs genom jämförelse mot tidigare prestationer eller mot andra individers 
prestationer med liknande arbete (Manz & Henry, 1987). För att kunna använda självstyrning 
vid distansarbete inom KIT bör den socio-ideologiska styrningen användas i allt större 
utsträckning (Vallas, 1999). Dambrin (2004) menar att involvering från organisationer som 
direkt försöker kontrollera distansarbetares beteende kan leda till missnöje, minskad 
arbetsglädje och ökad personalomsättning. 
 
Det finns dock studier som visar att den teknokratiska styrningen framhävas mer när 
distansarbete har implementerats. Distansarbete försvårar användandet av socio-ideologisk 
styrning därför att de anställda inte är närvarande vid den fysiska arbetsplatsen och kan därför 
ej ta del av den kultur som existerar (Kodz et al., 2002). Eftersom distansarbete ökar autonomin 
för den anställde, måste den direkta kontrollen öka i kompensation för att organisationen inte 
ska tappa målöverrensstämmelse med anställda (Langfred & Rockmann, 2016). I studien av 
Kossek et al. (2006) fanns det en stark korrelation mellan ökad direkt kontroll i form av policys 
och regler till ökad effektivitet för distansarbetare inom KIT. Vidare menade författarna att 
ökad självstyrning över arbetsuppgifter leder till sämre prestation vid distansarbete inom KIT. 
  
2.3 Förhållandet mellan kontroll och autonomi inom KIT 
Som tidigare nämnt är det generellt omtalat att de som arbetar inom KIT kräver och förväntar 
sig en signifikant grad av autonomi, då detta ses som en förutsättning för att kunna utföra ett 
kreativt och kunskapsbaserat arbete (Kelley, 1990). Om det uppstår för hög autonomi inom 
kunskapsarbete kan detta dock leda till konflikter inom organisationer. Om det inte existerar 
några tydliga mål och det finns en avsaknad av direkt kontroll, kan detta således försämra 
organisationens konkurrenskraft (Langfred, 2004). 
 
En del forskare (Ouchi, 1980; Kunda, 1995; Starbuck, 1992) har framhävt de dilemman som 
existerar när det kommer till styrning av KIT, angående den efterfråga som finns både för 
kontroll samt autonomi. I somlig litteratur framställs autonomi och kontroll som två separata 
styrningssätt, där organisationen måste välja att antingen använda sig av autonomisk styrning 
(socio-ideologisk) eller kontrollerande styrning (teknokratisk). Att göra ett val mellan dessa 
alternativ kan ses som ett dilemma, där organisationen väljer mellan två motstridiga alternativ 
(Langfred & Rockmann, 2016). Denna syn delas av Starbuck (1992) som ser kontroll och 
autonomi som två motpoler, där KIT antingen väljer teknokratisk styrning eller socio-
ideologisk styrning. Denna syn bekräftas även av Kunda (1995) som i sin fallstudie visar att det 
endast användes socio-ideologisk styrning. Det existerade alltså ingen direkt kontroll från 
organisationen. Ouchi (1980) bekräftar också synen om ett dilemma då han menar att 
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klanstyrning är ett alternativ när byråkratisk styrning inte fungerar, eftersom dessa styrmedel 
inte kan samexistera.  
 
Sutherland och Gilbert (2013) motsäger sig dock dessa studier och menar att valet mellan 
autonomi och kontroll inte behövs ses som ett dilemma, utan kan istället ses som en paradox. 
Till skillnad från att se det som ett dilemma, är valet av autonomi eller kontroll inte längre 
statiskt. Valet är istället dynamiskt, där kontroll och autonomi kan samexistera. Langfred 
(2004) har liknande argument och visar i sin studie att vid tillämpning av en hög grad autonomi 
måste det finnas någon form av kontroll från organisationen, annars kommer prestationer 
försämras. Detta bekräftas även av Smith och Lewis (2011) som förklarar att organisationer 
som möjliggör för en autonomisk arbetsmiljö kräver ökad kontroll för att kunna säkerställa vad 
som ska gälla inom den autonoma arbetsmiljön. Vid användning av den ena styrningen, så ökar 
behovet av den andra (Sutherland & Gilbert, 2013). Det dynamiska förhållandet förklaras av 
Sutherland och Gilbert (2013) i en fyrfältsmatris (se figur 2.1). 
 

 
 
 
I modellen förklaras de fyra olika förhållanden som kan uppstå mellan kontroll och autonomi. 
Organisationer rör sig dynamisk genom dessa olika stadier vid användning av olika styrmedel 
(Sutherland & Gilbert, 2013). Uppe i det vänstra hörnet i figur 2.1 reflekteras en hög direkt 
kontroll där de anställda inte tillåts bestämmanderätt över sina arbetsuppgifter. Styrningen kan 
bestå av reglerade processer, policys samt procedurer. Styrningen övervakar de anställdas 
beteende och är noggranna med att mikromanagera oönskat beteende. Uppe i det högra hörnet 
framförs en styrning som karaktäriseras av direkt och indirekt kontroll samtidigt som de 
anställda behåller bestämmanderätt över sina arbetsuppgifter. Hög kontroll och hög autonomi 
kan uppnås genom att uppnå målkongruens via indirekt kontroll men samtidigt upprätthålla 
struktur och övervakning med hjälp av förutbestämda riktlinjer och policys. Nere i den vänstra 

Figur 2.1: Det dynamiska förhållandet mellan kontroll och autonomi 
Översatt från Sutherland & Gilbert (2013) 
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rutan existerar organisationer utan någon uppfattning om vad som görs, det saknas en etablerad 
styrning. Styrning i rutan nere till höger består endast av indirekt karaktär och innefattar mycket 
självstyrning, där den anställde utvärderar sitt egna arbete i förhållande till organisationens mål.  
 
Ett karaktärsdrag av en paradox är att det endast existerar kortsiktiga lösningar på att balansera 
drivkrafter, aldrig en långsiktigt lösning (Smith & Lewis, 2011). Enligt Kärreman och Alvesson 
(2004) kommer annorlunda utformning av teknokratisk och socio-ideologisk styrning påverka 
relationen mellan autonomi och kontroll. Förhållandet mellan drivkrafterna måste dock ständigt 
balanseras då den ena inte kan existera utan den andra (Sutherland & Gilbert, 2013). Enligt 
Sutherland och Gilbert strävar organisationer efter att uppnå hög kontroll och hög autonomi, 
men författarna förklarar att detta endast kan upprätthållas under en kort tid. Enligt Yang och 
Choi (2009) anses dock den optimala relationen inom KIT vara hög autonomi och låg kontroll 
vilket innebär minimal involvering från organisationen. Vid denna relation anses de anställda 
arbeta i kreativ arbetsmiljö då det råder hög indirekt kontroll och låg direkt kontroll (Yang & 
Choi, 2009). 
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2.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen  
Ur den ovanstående diskussionen av tidigare forskning om organisationsstyrning inom KIT har 
det framställts en sammanfattad tabell (se Tabell 2.1). I tabellen visualiseras en förenklad bild 
över hur organisationsstyrning bör användas inom KIT. 

 
Vid styrning av KIT är det att föredra den socio-ideologiska styrningen framför den 
teknokratiska styrningen, även om båda bör existera (Yang & Choi, 2009). Inom den 
teknokratiska styrningen bör målstyrning användas av den orsak att det leder till hög kontroll 
vid mätning av utfall, samt hög autonomi vid utförande av arbetsuppgift (Snell & Youndt, 
1995). Beteendestyrning minskar kreativiteten hos de anställda och därmed bör användningen 
minimeras (Johnson & Gill, 1993). Gällande den socio-ideologiska styrningen används selektiv 
rekrytering, ceremonier och gemensamma värderingar som effektiva styrningsmetoder (Ouchi, 
1979). Ceremonier och visioner är också användbara indirekta kontroller när det ska 
upprätthållas hög autonomi och en kreativ arbetsmiljö (Etzioni, 1975; Barley & Kunda, 1995). 
Alvesson och Willmott (2002) menar även att identitetsstyrning skapar samhörighet och leder 
till indirekt kontroll över de anställda. Detta innebär således att relationen mellan kontroll och 
autonomi inom KIT karaktäriseras av hög autonomi och låg direkt kontroll. Med hjälp av den 
teoretiska referensramen samt den sammanfattade tabellen kommer fallorganisationen 
undersökas för att förstå hur organisationsstyrningen används inom KIT med distansarbete. 

	  

TABELL 2.1: Sammanfattning av teoretisk referensram 
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3 METOD 
I detta kapitel redogörs de tillvägagångssätt som använts för att uppnå syftet. Val av metod, 
utförande av litteraturstudie samt val av fallföretag och intervjupersoner presenteras. Även hur 
datainsamling genomförts samt olika metodproblem och etiska hänsynstagande tas upp. 
	
3.1 Val av metod och ansats 
Studien har valt att förhålla sig till en kvalitativ forskningsmetod. Motiveringen till metodvalet 
grundar sig i studiens syfte. Det är därför av hög relevans att fånga tolkningar och erfarenheter 
inom det valda fallet. Detta stämmer överens med kvalitativ metod där fokus ligger på ord, 
individernas subjektiva tolkning av den sociala verkligheten och verklighetens ständiga 
förändring (Bryman & Bell, 2017 s. 58). 
 
Studien kan liknas vid en abduktiv ansats eftersom studien tolkar resultat med hjälp av teori, 
vilket kan anses vara en sammankoppling mellan induktion och deduktion (Bryman & Bell, 
2017 s. 46). Det finns inslag av deduktiv ansats i denna studie då det har skapats en teoretisk 
referensram baserat på befintliga teorier. Genom att utgå från tidigare forskning kunde 
författarna skapa en lämplig intervjuguide sammankopplad till studiens syfte. Likt den 
induktiva ansatsen gjordes det tolkningar av den insamlade datan som således jämfördes mot 
den teoretiska referensramen. För att kunna skapa förståelse för studiens syfte innebar detta att 
teori och resultat tolkades mot varandra vilket resulterade i en mer djupgående analys. 
 
3.2 Litteraturstudie 
Källorna som använts i studiens litteraturstudie är främst vetenskapliga artiklar från både kända 
och mindre kända journaler. Journalerna har främst behandlat området management och 
ekonomistyrning. Ett fåtal läroböcker har även använts för att skapa en överblick av studiens 
område. Författarna har försökt utgå från grundkällan för alla påståenden och argument som 
gjorts. Detta för att verifiera att grundtankarna inte har modifierats allt för mycket i studier som 
citerat dessa. 
  
Eftersom de flesta av artiklarna som använts är skrivna på engelska, har det varit en del 
svårigheter med att finna helt korrekta artiklar som behandlade just det som var av intresse. 
Engelskans ”control” kan översättas till både styrning men även kontroll, vilket skapade en del 
motstridigheter i de olika artiklarna som behandlade ordet control. De journaler och artiklar 
som använts i studien är tagna från Scopus vilket som gjorts tillgängligt genom  Luleå Tekniska 
Universitet, men även externa databaser som Google Scholar har utnyttjas. De nyckelord som 
använts vid litteratursökningen har använts både individuellt samt i kombination med varandra, 
dessa är: ”telework”, “remote work”, ”management”, “control”, ”autonomy” ”knowledge-
work”, “Knowledge-intensive firms”. 
 
3.3 Studiens utformning och forskningsdesign 
Eftersom studien ämna till att skapa förståelse för ett fenomen i en komplex omgivning var en 
fallstudiedesign ett lämpligt angreppssätt. Detta bekräftas av Stake (2008) som menar att 
fallstudieforskning används när studier avser att förstå komplexa händelser av specifik natur 
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som är kopplat till ett specifikt fall. Eftersom att denna studie utgår från empiri med ett litet 
antal intervjuer och interna dokument, menar kritiker att det är en omöjlighet att generalisera 
resultatet till andra miljöer (Bryman & Bell, 2017 s. 393). Studien hade däremot inte som 
ändamål att vara generaliserbart för en hel population, utan fokuserar till att generalisera mot 
teori och till närliggande verksamheter.  
 
3.4 Val av fallföretag 
Valet av fall ska enligt Stake (2008) vara grundat i ett förväntat höjt lärande. Därmed var 
författarnas önskan att finna en fallorganisation som haft personal på distans under en längre 
tid och därmed kunde bidra med en djupare insikt. Detta utgjorde valet av Citrix Systems 
Sweden AB som fallföretag, eftersom att de ansågs kunna bidra med empiri för att uppfylla 
studiens syfte. Fallföretaget har en historia med att erbjuda sina anställda en flexibel arbetsplats 
där deras kärnverksamhet är att arbete inte är kopplat till en fysisk plats, utan något man gör. 
Då organisationen i sin helhet är multinationell och sträcker sig över hela världen fick en 
avgränsning göras på grund av tidsbrist och resurser. Dotterbolaget Citrix Systems Sweden AB 
(framöver bara kallat Citrix) är det företag som använts i studien och därav inte koncernen 
Citrix Systems, Inc. 
 
3.5 Val av intervjupersoner 
En initialt kontakt togs med en chef på Citrix där författarna presenterade studiens syfte och 
varför Citrix ansågs vara intressanta som fallorganisation. Chefen erbjöd sig att undersöka vem 
som skulle kunna vara av intresse att intervjua för studiens syfte och hänvisade vidare till fem 
medarbetare samt han själv. Detta kan likna ett urval som Bryman och Bell (2017) beskriver 
som ett snöbollsurval. Enligt Bryman och Bell (2017) utgörs ett snöbollsurval  av en kontakt 
med en relevant individ som sedan hänvisar författarna till fler relevanta individer. Detta 
försäkrar att slumpmässiga personer inte valts. De som utgjorde studiens empiriska 
primärkällor var två chefer, samt fyra anställda som arbetar på distans. Vidare skiljde sig 
arbetsområdena åt bland dessa. Intervjupersonernas personliga uppgifter har exkluderats av den 
orsak att dessa inte bidrar med relevant information till studien och därför har enbart titlar 
sammanställts i tabell 3.1. 
 
 

Titel Arbetsplats Metod Tid 

Chef 1 Kontor Videokonferens 75 minuter 

Chef 2 Kontor Videokonferens 45 minuter 

Säljingenjör 1 Bostad Telefonintervju 35 minuter 

Nätverkstekniker Bostad Videokonferens 60 minuter 

Säljingenjör 2 Bostad Videokonferens 60 minuter 

Säljingenjör 3  Bostad Videokonferens 45 minuter 

TABELL 3.1: Lista över fallstudiens deltagare 
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3.6 Datainsamling 
Studiens empiriska data samlades in kvalitativt genom semistrukturerade intervjuer, där en 
intervjuguide användes som grund för samtliga intervjuer (se bilagor). Semistrukturerade 
intervjuer är enligt Bryman och Bell (2017) adekvat att använda när författarna inte vill förlägga 
ansvaret helt hos intervjupersonerna genom att använda ostrukturerad intervju, men fortfarande 
ha en viss öppenhet och chans till att ställa följdfrågor. Eftersom intervjupersonerna kunde 
anses vara bias i frågan strukturerades intervjuerna med försiktighet och noggrannhet. 
Intervjufrågorna blev inte heller utskickade i förhand på grund av samma anledning där de 
möjligtvis kunde få en vinning genom att strukturera sina svar. 
 
Författarna var noga med att formulera intervjufrågorna med fokus på intervjupersonernas 
erfarenhet och att ange praktiska exempel. Intervjuerna utgick från en “trattstruktur” inom olika 
teman vilket möjliggjorde för  intervjupersonerna att svara allmänt för att senare gå in på djupet 
i varje tema. Detta möjliggjorde att kontrollera intervjupersonernas svar gentemot varandra, för 
att bekräfta deras verklighet ytterligare. Det var viktigt för studien att få fram den verklighet 
som existerar och inte bara de åsikter/uppfattningar som kunde finnas.  
 
Totalt genomfördes det sex intervjuer. Studiens syfte presenterades innan intervjun påbörjades 
för att säkerhetsställa att individerna som deltog förstod vad intervjun skulle behandla. 
Deltagarna blev även förfrågade ifall det var okej att spela in samtalen för att simplifiera 
transkriberingen och därav få mer korrekt och säkerställd empiri. Bryman och Bell (2017) 
menar att en transkribering är tidskrävande, men att det kan förbättra minnet av intervjun och 
därav medför en mer korrekt analys av materialet. Intervjufrågorna anpassades efter 
intervjupersonernas position i Citrix och det skapades därför två intervjuguider, en för cheferna 
(se intervjuguide 2) samt en för distansarbetande (se intervjuguide 1).  
 
Fem av sex intervjuer gjordes över videosamtal samt en via telefon. Anledningen till varför 
intervjuerna gjordes via videosamtal och inte på fysisk plats, där fysiskt möte kan anses vara 
ett bättre medie för informationsdelning, var främst på grund av tid och resursbrist (Bryman & 
bell, 2017 s.464). Då den större delen av deltagarna inte befann sig på geografiskt 
sammanhängande orter blev det svårt att rent administrativt boka in möten på de olika orterna 
samt att kostnaden för mötena hade blivit allt för höga. Av anledningen att grundfenomenet i 
studien är distansarbete, kändes videosamtal som en naturlig kommunikationskälla för att 
genomföra intervjuer. 
 
3.7 Analysmetod 
Det finns flera metoder som kan användas vid analys av empiriskt material. Denna studie har 
valt att analysera likt den tematiska analysmetoden, vilket är ett populärt tillvägagångssätt vid 
kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2017, s.556). Vid analysen av den insamlade data kodade 
författarna materialet enligt ett kodningsschema som bestod av teman samt begrepp från 
tidigare teori, vilket exemplifieras i tabell 3.2. Dessa teman var baserade på den sammanfattade 
tabellen i slutet av den teoretiska referensramen (se tabell 2.1). Datan delades således upp i 
mindre citat som kunde relateras till olika teman och sedan gjordes tolkningar av dessa citat. 
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För att inte riskera att gå miste om ny kunskap eller relevant information skapades även teman 
utifrån datamaterialet utan någon direkt koppling till den teoretiska referensramen, men som 
ändå kan anses vara av värde för syftet. Dessa teman kan enligt Bryman och Bell (2017, s. 556) 
hittas genom att undersöka: upprepningar, förekommande typologier, metaforer, likheter och 
skillnader och saknade data. Denna studie har framförallt fokuserats på upprepningar, vilket 
innebar återkommande teman bland intervjupersonerna med tydlig koppling till studiens syfte. 
 
3.8 Trovärdighet 
Vid genomförande av kvalitativa studier är det viktigt med trovärdighet, vilket görs genom att 
förklara forskningsprocessen och hur forskarna gått tillväga för att uppnå studiens resultat 
(Bryman & Bell, 2017, s. 380). För att studien ska anses trovärdig har författarna varit 
transparenta i metodkapitlet genom att både förklara och argumentera om de val som gjorts 
under studiens gång. Studien använt sig av triangulering, detta för att försäkra att den insamlade 
datan stämmer överens med den undersökta verkligheten. Triangulering är en metod som utöver 
att kontrollera data, ger tillgång till olika synpunkter på verkligheten (Bryman & Bell, 2017, s. 
382). Vid insamlingen av datan fångades perspektiv från både chefer och distansarbetare, vilket 
vidare jämfördes mot interna dokument. Eftersom att intervjuerna gjordes via videosamtal 
försämrades möjligheter för observation. 
 
3.9 Överförbarhet 
En kvalitativ studie av fallstudiedesign bör diskutera överförbarheten till andra fall (Bryman & 
Bell, 2017, 382). I detta metodkapitel har författarna försökt vara transparenta med de argument 
som ligger bakom de metodval som gjorts, för att öka möjligheten vid replikering studien. 
Författarna har även beskrivit fallet i dess kontext och därmed ökat förståelse för vilken typ av 
organisation som undersökts. I resultatkapitlet har det beskrivits uppgifter som 
branschtillhörighet, antalet anställda, årsomsättning samt diverse uppgifter i syfte att skapa en 
uppfattning om fallet. Detta kan öka överförbarheten till organisationer med liknande 
förhållanden. 

TABELL 3.2: Exempel på kodningsschema 
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3.10 Etiska hänsynstagande  
För att studien ska ses vara vetenskapligt och etiskt korrekt använde studien sig av 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer vid intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2002). Det finns 
fyra stycken huvudprinciper som poängteras vara viktiga när forskning genomförs, dessa är: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialskravet samt nyttjandekravet. 
Informationskravet uppfylldes genom att intervjupersonerna informerades om studiens syfte 
och vad deras roll innebär för studien. Samtyckeskravet syftar på att intervjupersonerna ska 
informeras om att intervjun är helt frivillig och att de kan välja avbryta sitt deltagande när som 
helst, vilket författarna delgivit. Genom konfidentialkravet informerades intervjupersonerna om 
att allt som sas på intervjun hanteras konfidentiellt. Sist delgavs information om att all data som 
samlades in under intervjun enbart skulle användas för forskningsändamål. 
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4 RESULTAT 
I detta kapitel presenteras en kort presentation av fallorganisationen. Därefter framförs de 
mest intressanta upptäckterna från intervjuerna inom fallorganisationen. 
 
4.1 Fallföretaget i dess kontext 
Företaget är verksamma inom Data-, IT- & Telekommunikationsbranschen och är 
klassificerade enligt SNI (Standard för svensk Näringsgrensindelning) som en 
dataprogrammering- och datakonsultverksamhet. Företaget har cirka 30 anställda och omsätter 
runt 80 mkr. De utvecklar samt säljer mjukvara och har som övergripande mål att ”driva en 
värld där människor, organisationer och saker är säkert anslutna och tillgängliga för att göra 
det extraordinära möjligt” (Citrix, 2019). Arbetet på Citrix involverar expertis och kreativitet 
av den anledningen att det säljs skräddarsydd IT-infrastruktur som ska underhållas av IT-
ingenjörer (Citrix, 2019). Företaget erbjuder flexibelt arbete för samtliga anställda och har som 
vision att ”arbete är inte en plats, utan något du gör” (Citrix, 2019). Detta speglas i sättet de 
arbetar på, eftersom de har flertalet anställda på distans från orter runt om i hela Sverige. Citrix 
övergripande värderingar är integritet, respekt, nyfikenhet, mod och sammanhållning (Citrix, 
2019).  
 
4.2 Styrning på mål räcker inte till 
Samtliga intervjupersoner redogör att målsättning är en vital del av deras arbete och är viktig 
för organisationens utveckling. Att vara en börsnoterad organisation innebär också att det finns 
krav på att uppnå offentligt utnämnda mål, nämner Säljingenjör 2. Chef 1 berättade att det 
framställs flera olika mål inom lika tidsramar för vad som ska utföras.  
  

” …vi har årsmål, som vi sedan bryter ner i kvartalsmål, även flera månadsmål 
[…] viktigt att vi förhåller oss till dessa mål och så att vi inte springer iväg och har 
fokus på fel saker utifrån vad som är rätt för bolaget just nu.” (Chef 1) 

 
Detta citat kan tolkas som att cheferna har direkt kontroll över de anställda då det framförs att 
det existerar flera uppsatta mål samt tydliga krav på att de anställda ska arbeta efter dessa mål. 
 
Det framkom under intervjuerna att delmål var en väsentlig del av målstyrningen hos Citrix. 
Säljingenjör 2 berättade att varje vecka innehåller måndagsmöte och en veckorapport. Vidare 
berättade Säljingenjör 3 om att dessa uppföljningar är till för att uppdatera chefen om 
föregående veckas arbete samt prognos inför nästa vecka. Chef 1 poängterade att måndagsmötet 
och veckorapporten oftast var till för att få förståelse för processer som inte alltid är direkt 
hänförbara till målen inom Citrix.  
  

"Vi har måndagsmöten varje vecka […] vad hände förra veckan, vad händer nästa 
vecka?" (Säljingenjör 2)  
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"Under denna sessionen (måndagsmötet) så bestäms vissa gemensamma punkter 
om vad som ska göras under veckan." (Säljingenjör 1) 

  
Detta kan uppfattas som att cheferna vill ha kontroll över de anställdas beteende eftersom det 
görs regelbundna uppföljningar över arbetsprocesserna. Det kan även tolkas som att de uppsatta 
målen inte räcker till som styrning, av den anledningen att arbetsprocesserna inte direkt leder 
till måluppfyllelse.  
 
Det finns även uttalade KPI:er (nyckelmått, från eng. Key Performance Indicator) kopplat till 
målen som mäter hur bra de uppnåtts. De framförs under intervjuerna att det är en förutsättning 
att dessa KPI:er existerar, så att alla inom organisationen arbetar mot samma uppsatta mål. 
Cheferna poängterade under intervjuerna att de håller sig uppdaterade om hur varje anställd 
befinner sig i relation till KPI:erna. Intervjupersonerna som arbetade på distans var samtliga 
överens om att de arbetar efter att uppnå de bestämda nyckelmåtten.  
 

"Många viktiga KPI:er är finansiellt relaterade eller kopplade till kunderna, och 
då hur kundnöjdheten ser ut […] vilket mäts för enskilda kunder, där kunderna får 
en survey lite då och då att fylla i. Till exempel, hur gick det till i de olika 
processerna i det här ärendet, var det som du förväntat dig. Sen två gånger per år 
skickar vi ut en större survey till alla användare av, i mitt fall, TAM-tjänsten, hur 
nöjd kunden är med den." (Nätverkstekniker) 

 
Svaren ovan tolkas som att distansarbetarna är medvetna om vilka mål som finns och hur de 
ska förhålla sig till dessa. Denna tolkning kan göras eftersom cheferna regelbundet utför 
kundundersökningar och återkopplingar av de finansiella resultaten. 
 
Det framkom under samtliga intervjuer att styrning med mål var en central styrmekanism, men 
att målstyrning även kunde skapa en missvisande bild av utfört arbete. Det kan vara svårt att 
kvantitativt mäta vissa moment som ingår i arbetet. Främst var det viktigt att inte bara fokusera 
på måluppfyllelse, utan se utöver de kortsiktiga effekterna av personalens agerande för att 
bedöma hur den långsiktiga relationen med kunden kan se ut. 
  

"Det är superviktigt att inte bara styra på kvantitativa mål utan att kunna se hur 
framtiden ser ut och vad en anställd gör bakom kulisserna, speciellt vid 
distansarbete." (Chef 1) 

 
Säljingenjör 1 påpekade att styrning på mål kunde vara orättvist av den anledningen att arbetet 
kan involvera risktagande och andra omständigheter som personalen ej kan påverka. Att enbart 
mäta genom mål ger således inte en heltäckande uppfattning av prestationen. 
  

"Att styra på KPI:er eller omsättning är inte det viktigaste, det har funnits år där 
jag slitit häcken av mig med jättedålig prestation, och år som där allt bara flyter 
på." (Säljingenjör 1) 
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Detta kan tolkas som att målstyrning inte enbart bör användas som styrmedel, eftersom 
arbetsprocessen vid denna typ av arbete inte är direkt hänförbart till de uppsatta målen.  
 
4.3 Styrning genom process en vital del vid distansarbete 
I intervjuerna med både cheferna och distansarbetarna framkom det att det fanns tydliga regler 
och krav på rapportering som skulle följas. För att distansarbete skulle vara möjligt krävdes det 
vissa riktlinjer under arbetets gång. Exempelvis förklarade Nätverksspecialisten att ”det finns 
bland annat vissa riktlinjer och regler när vi tar in nya kunder, detta måste vi följa”. Vidare 
berättades det under intervjuerna att det finns flera policys som ska följas. Detta exemplifieras 
av Säljingenjör 3 då han förklarade att rapporteringen av kundhanteringen helst ska göras enligt 
en förutbestämt struktur. 
  

”Citrix skapade en sida i Confluence (ett dataprogram), där det finns ett sorts 
dokumentationsflöde[…] här så framgick det en typ av policy, hur man ska 
dokumentera en kund, och vad för information man ska lägga in där.” (Säljingenjör 
3) 

 
Intervjupersonerna berättar att de riktlinjer som existerar inom Citrix inte är baserade på hur 
det ska utföra sina tjänster dagligen, utan hur personalen kan förbättra och utveckla sitt arbete. 
I intervjuerna med distansarbetarna menade samtlig personal att det fanns krav från deras chefer 
att tidvis utveckla sitt lärande i olika former. 
  

”Vi har ju nödvändigtvis inte riktlinjer som säger att idag ska jag vakna klockan 7 
och göra x-y-z, utan det är kanske mer i form av att nu behöver du ta den här kursen 
för att bättre kunna artikulera vårt budskap till marknaden.” (Säljingenjör 2) 

 
Det framgår ovan att riktlinjer samt regler är en del av det dagliga arbetet. Detta kan tolkas som 
att det finns styrning av beteende vid användning av distansarbete. 
 
Det finns även begränsningar av vad som får göras av distansarbetarna. Chef 1 förklarade att 
det existerar olika befogenhetsbegränsningar inom Citrix. Vidare förklarade Chef 1 att kulturen 
hos Citrix var väldigt autonom och att det “ finns liksom inga manualer som ska följas “ men 
att det därför var viktigt att upprätthålla en distinkt struktur. Detta bekräftades av Chef 2 som 
menade att befogenhetsbegränsningar är väsentliga för att inneha kontroll över beslut som kan 
påverka Citrix på sikt. I intervjuerna förklarade cheferna även att dessa befogenheter skapar en 
struktur inom bolaget och en översiktlig kontroll över vad varje anställd ska göra. 
  

”Befogenheten är väldefinierade processer som är lika för alla med samma tjänst, 
det kan gälla åtkomst i vårt system, eller tydliga villkor för vad som gäller. Vid till 
exempel vissa approvalprocesser krävs det mitt godkännande då, om det ingår i det 
valda avtalet.” (Chef 2) 
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Detta kan tolkas som att distansarbetarna inte har total handlingsfrihet i deras dagliga arbete av 
den orsak att de begränsas av den existerande organisationsstrukturen. Den existerande 
strukturen kan anses vara ett kontrollverktyg för organisationen. 
	
Under intervjuerna med både cheferna och distansarbetarna blev det märkbart att tillgänglighet 
var en vital del av styrningen. Det framkom i intervjuerna att, trots hög flexibilitet gällande 
arbetstider, finns det regler för tillgänglighet i Citrix. Chef 1 förklarade att kraven för 
tillgänglighet gäller för alla inom bolaget. 
  

”…det finns en terminologi på engelska som heter open-door policy, att man bara 
kan gå in, här gäller samma, fast open-phone policy, vi ska kunna ringa när som 
och prata, detta är superviktigt för att kunna effektivisera vårt arbete.” (Chef 1)  

 
För att möjliggöra hög tillgänglighet berättade Chef 2 att han har uppsatta regler för sig själv 
och sin personal som ska följas. Vidare berättade Chef 2 att det finns bestämda tider som man 
ska vara anträffbar på under dygnet. Detta bekräftar även Nätverksteknikern och tillägger att 
genom deras affärssystem ska samtlig personal upplysa när de är anträffbara under övriga tider 
än de reglerade. 
  

”open-phone policy underlättar mitt arbete i allra högsta grad, jag måste kunna nå 
min chef, speciellt när vi inte befinner oss på samma kontor, eller ens samma stad. 
Det gäller såklart även mellan mig och mina kollegor, detta gör även att vi känner 
oss som ett team.” (Nätverkstekniker)  

 
Detta kan uppfattas som att styrning av beteende gäller i form av tillgänglighet, men att denna 
beteendestyrning inte är negativt mottaget från de anställda på distans. Denna tolkning kan 
göras då dessa krav hjälper de anställda att bli mer effektiva i deras arbete. 
 
Vid intervjuerna framkom det att arbete på distans har möjliggjorts genom informations- och 
kommunikationsteknologi. Chef 2 förklarade att den teknik som gjort distansarbete möjlig är 
viktigt när det kommer till att styra distansarbetarna. Chef 2 framförde att de system som 
samtliga distansarbetare använder sig av ska underhållas kontinuerligt. Eftersom personalen har 
frihet att styra arbetsplats och arbetstid existerade det regler för att hur affärssystemen skulle 
användas. Vidare berättade Chef 2 att rapportering som styrning var viktig för att inte bli för 
beroende av personalen på distans. 
  

”Vi jobbar mycket med rapportering, det sker kontinuerlig rapportering, varje 
vecka, vilket är formaliserat av mig som chef, då har jag även har team-möte och 
löpande dialog varje dag. Vi vi vill uppnå transparens för all personal.” (Chef 2) 

  
Nätverksteknikern som arbetar på distans uttryckte att krav på kontinuerlig rapportering hjälper 
i det dagliga arbete, då det skapar en sammanfattning över arbetsprocessen. Det bekräftades 
även i flera intervjuer med distansarbetarna att styrning genom information var i en början 
”överflödigt med administrativa uppgifter” som kunde ta mycket tid. Efter ett tids vana menade 



	
21	
	
	
	

dock samtliga att rapporteringen hjälpte till i deras arbete. Säljingenjör 2 tillade även att 
rapportering kunde knyta handlingar till pengar. 
  

"Rapportering gör man att visar sitt värde, det visar att vi faktiskt existerar och 
bidrar till Citrix, likväl kunna knyta våra handlingar till pengar."(Säljingenjör 2) 

 
”Det är viktigt att uppdatera CRM-systemen med korrekt information, dels för att 
själv ha koll på hur processen ser ut bland olika kunder eller prospekt, samtidigt 
som det är viktigt för verksamheten att se hur mina processer ser ut, det är ju krav 
på att denna ska uppdateras regelbundet.” (Nätverkstekniker) 
 

Detta kan tolkas som att det krävs någon form av koordinering från chefen för att upprätthålla 
kontroll men att distansarbetarna inte anser rapporteringen hämmande, utan snarare hjälpande.  
 
Det framkom i intervjuerna att de existerande års-, kvartals- och månadsmålen kunde öka 
kraven på tillgänglighet för de anställda på distans. Cheferna förklarade att vid redogörelse för 
de övergripande målen krävdes det noggrann förberedelse så att bästa möjliga resultat kunde 
presenteras. Detta innebar hårdare krav på rapportering och tillgänglighet under vissa perioder. 
Detta bekräftades även i intervjuerna med distansarbetarna som var väl medvetna om detta men 
ansåg således att det var en del av arbetet inom ett börsnoterat bolag. 
 
”mindre självständighet sker oftast vid ett visst antal perioder på året. Detta sker bland annat 
i samband med varje kvartalsavslut. Och då kan de bli att man har en betydligt ökad kontroll 
och även dialog sinsemellan, för att göra en så träffsäker prognos som möjligt. Det uppstår då 
automatiskt ett högre kontrollbehov och fler brukar då ringa mig istället för att jag ringer dom”  
(Säljingenjör 3) 
 
Detta kan tolkas som att styrningen är dynamisk eftersom den kan ändras under årets gång. 
Under vissa tidpunkter under året kommer kontrollbehovet öka för att säkra att all information 
är rapporterad, sedan kan kontrollbehovet minska åter igen. 

 
4.4 Den socio-ideologiska styrningen är betydelsefull 
Intervjupersonerna uttryckte stolthet i att arbeta med Citrixs tjänstekatalog, vilket är en 
gemensam värdegrund för personalen. De påstod att Citrix skapar frihet för kundens användare. 
Detta menade cheferna är viktigt att förmedla kontinuerligt till all personal.  
  

" Många av våra medarbetare tar stolthet i vad vi säljer, då vi säljer frihet till våra 
kunders medarbetare och ett flexiblare liv för dem." (Chef 1) 

  
”…vi säljer IT-infrastruktur vilket, per definition, kanske inte är så supersexigt, 
men då vi påverkar användaren i så pass hög utsträckning gör att man uppnår 
någon sorts av greater-good.” (Säljingenjör 1) 
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Detta antyder på att de visioner som existerar inom Citrix kan vara av betydelse för de som 
arbetar där. Denna tolkning kan göras då de anställda anser sig sälja frihet och kan förändra 
samhället skapar detta en stark kultur. 
 
Intervjupersonerna förklarar att frihet samt respekt för det privata livet var av stor betydelse 
inom Citrix. När intervjupersonerna blev tillfrågade om hur Citrixs kultur och värderingar styr 
deras arbetsliv blev det tydligt att flexibelt jobb och distansarbete var en del av deras sätt att 
arbeta. Chef 2 förklarade att varje anställd styr sitt egna schema och att ansvarstagande är en 
viktig värdering hos Citrix. Säljingenjör 1 bekräftade detta och menade att distansarbete är en 
stor del av kulturen och att detta måste alla inom Citrix vara helt öppna för. 
  

"Hela organisationen måste ha en open-mindness mot remote work (distansarbete) 
om det ens ska kunna fungera […] om det sitter kvar i väggarna att man klockar in 
kl8 och klockar ut kl17 utan att kunna ta med dig jobbet hem, då kommer det aldrig 
gå. Du måste ha en ledning som bygger strategin för arbete på remote. Så att man 
kan sitta några mil ifrån, som i mitt fall 60 mil, och ändå sköta sitt jobb till 110 
procent." (Säljingenjör 1) 

 
Det är viktigt för alla inom organisationen att acceptera distansarbete och anamma en 
flexibel kultur. Detta kan tolkas som att distansarbete mer liknar en arbetsstruktur snarare 
än en arbetsform 
 
Att vara mån om att skapa gemenskap var samtliga intervjupersoner överens om. Genom att 
använda sig utav olika kommunikationskanaler kunder personalen diskutera privata ärenden 
och skapa en samhörighet till varandra menade Nätverksteknikern. Det kunde ske genom både 
telefon eller genom diverse programvaror. Detta exemplifieras av Säljingenjör 2.  
  

"Bara för att man arbetar på distans, så behöver det nödvändigtvis inte betyda att 
relationer man har till sin chef och medarbetare distanseras. Utan man ringer 
fortfarande varandra och kan snacka när som helst." (Säljingenjör 2) 

  
Detta kan tolkas som att avstånd inte nödvändigtvis behöver vara ett problem när det kommer 
till att skapa gemenskap och samhörighet. Detta kan uppnås genom de tekniska lösningar som 
existerar inom organisationen. 
 
Intervjupersonerna redogör för en gemensam fascination av IT och teknik. Samtliga ansåg att 
IT vara mer än ett arbete och såg det även som ett intresse. Intervjupersonerna förklarade att de 
hade varit involverade i IT och teknik, vare sig de fick betalt eller ej. Detta skapade 
gemensamma intressen för personalen. 
  

"Jag och mina kollegor jobbar med vår hobby, det är ju liksom en hobby som jag 
faktiskt råkar få betalt för." (Säljingenjör 1) 
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Kan uppfattas som att det förekommer samhörighet bland de anställda vilket driver deras arbete 
framåt. Det kan även tolkas som att de anställda är selektivt utvalda för att arbeta på distans. 
Denna tolkning kan göras eftersom att det krävs mer än erfarenhet och kunskap för att arbeta 
på distans, vilket de anställda demonstrerar när de jämför sitt arbete likt en hobby. Det kan 
tolkas som att distansarbetarna är mer självstyrda och har intresse för sitt arbete, och behöver 
därmed inte övervakas eller kontrolleras. 
 
För att bygga upp gemenskapen inom organisationen samlas de anställda på huvudkontoret i 
Stockholm flera gånger per år. Intervjupersonerna förklarar att träffas i fysisk form skapar en 
bättre samhörighet till varandra och till Citrix. Chef 1 fixar därför med biljetter till samtliga 
anställda en gång i kvartalet. 
  

"Vi försöker lösa så att alla samlas på HK (huvudkontoret) minst en gång i 
kvartalet, och då kör vi en middag, utgång och drinkar, en enkel grej som 
uppskattas och skapar verkligen samhörighet för alla." (Chef 1) 

  
Detta kan uppfattas som att samhörighet och gemenskap är viktiga delar av organisationens 
styrning. För att upprätthålla bästa möjliga samhörighet så träffas samtliga anställda ett par 
gånger per år för att bygga upp relationer till varandra och organisationen. 
 
De två cheferna beskriver att anställningsprocessen är en betydelsefull del för att kunna använda 
distansarbete. Utöver den kompetens och erfarenhet som krävs för de specifika tjänsterna, så är 
värderingar och personlighet viktigt för Citrix. Anledningen till att personligheten är intressant 
grundar sig i att det krävs hög självmotivation och att man är självgående. Värderingarna är 
viktiga för att kunna upprätthålla samma inställning inom till Citrix gentemot kunder. 
  

"Vi vill ju attrahera de bästa på marknaden och det är viktigt i vår rekrytering att 
hitta rätt person för oss. Vi vill helst hitta människor som delar våra värderingar 
redan innan vi tar in dom, på så sett vet vi att vi behåller en hög standard inom 
bolaget, utan att behöva jobba med att få in dessa värderingar hos alla anställda." 
(Chef 1) 
 

Kan tolkas som att selektiv rekrytering är en väsentlig del för att upprätthålla 
värderingarna inom Citrix och samtidigt kunna behålla minimal kontroll över de anställda 
på distans. Genom selektiv rekrytering försäkrar sig organisationen att värdegrunden och 
kvalitén av deras tjänst bibehålls.  
 
Samtliga intervjupersoner menade att tillit och förtroende är en viktigt beståndsdel, dels inom 
KIT-branschen men framförallt vid arbete på distans. Nätverksteknikern förklarade att det finns 
stort förtroende från Citrix och att det inte finns några krav på att åka till huvudkontoret för att 
presentera ens arbetsprocess. I denna sortens bransch får man förtroende från bolaget och där 
medföljer stort ansvar. Samtliga intervjupersoner höll med om att ”med frihet kommer ansvar" 
(Säljingenjör 1) och att Citrix har stort förtroende för sin personal. 
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”…vi tror på frihet och att arbete inte behöver vara knyten till en specifik plats, 
vilket i sig sänder en signal av att vi litar på medarbetarna, vi går aldrig in och 
mikromanagerar och mäter, till exempel, arbetstid." (Chef 2) 

 
Intervjupersonerna (på distans) uppmanades att ge ett exempel där det upplevde förtroende. 
Samtliga intervjupersoner menade att de upplevde förtroende på daglig basis då alla får utföra 
sitt arbete på annan ort. Säljingenjör 3 gav även ett exempel där han gick emot 
rekommendationer från sin chef vid hantering av en kund, detta gjordes för att han ville göra 
rätt för sig själv, och att stärka Citrixs varumärke. 
  

"…där min tid tog slut hos kundens tidskassa, men då jag kände att vi inte gjorde 
rätt för oss, så gick jag emot våra rekommendationer och hjälpte kunden, utan 
debitering, för att göra rätt för både mig och Citrix." (Säljingenjör 3) 

  
Kan uppfattas som att förtroende och tillit är en viktig aspekt inom KIT men även när det 
kommer till distansarbete. Med förtroendet tillkommer därmed bestämmanderätt över deras 
uppgifter, vilket de kan utnyttja till sin bästa förmåga även om det innebär att trotsa 
rekommendationer från organisationen. 
	
	

4.5 Autonomi vid distansarbete 
Att ”planera sin egen dag ” och ”utnyttja tiden efter egen förmåga” var förekommande i 
samtliga intervjuer med distansarbetarna. Att ansvara över egen tid och att planera uppgifter 
var något Säljingenjör 1 tog upp som viktigt. Till exempel förklarade även Säljingenjör 2 att 
det inte finns något system i Citrix som styr hur mycket hen arbetar per vecka. 
  

”Dels så är jag ju självständig i mitt dagliga jobb. Det är ju ingen som säger till 
mig när jag ska gå upp på morgonen, förutom när mina barn vaknar. Och det är ju 
ingen som säger till mig att klockan 08.30 ska du ha loggat in på datorn. Utan detta 
drivs ju helt av mig själv.” (Säljingenjör 2) 

 
Vart man utför sin tjänst är upp till varje enskild distansarbetare. Det poängterades under 
intervjuerna att arbetet kunde ske i hemmet, annan lokal eller ute på kundernas arbetsplatser. 
Sälingenjör 2 ger ett illustrativt exempel av detta.  
  

”Jag har till och med haft ett kundmöte på min vattenskoter i somras, solen sken på 
så jag knappt såg något på skärmen, men poängen är ju att jag kan utföra mitt jobb 
var som, vilket är ganska otroligt.” (Säljingenjör 2) 
 

För den gemene kan detta tolkas som något helt absurt, men i kontext till ett företag som 
inte antyder på att arbete är en plats utan något du gör, är det helt i enlighet med företagets 
värderingar.  
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Cheferna förklarade i intervjuerna att distansarbetarna genomför deras uppgifter med egna 
tillvägagångssätt. Chef 1 menade att deras personal besitter specialiserad kompetens inom deras 
olika affärsområden och är därför kvalificerade att göra beslut för både kunden och Citrix. 
  

”Vi litar på att dom [medarbetarna] har det rätta omdömet för kunden och för Citrix, 
vilket i sig driver ett tänk hos medarbetarna att man har ett handlingsutrymme, som 
man kanske inte besitter när man befinner sig på ett kontor med vilka exakta 
uppgifter man ska göra varje dag, man är sin egen chef liksom, oavsett vilken roll 
man har i Citrix.” (Chef 1) 

  
Tolkas som att det finns en tillit mot distansarbetarna genom den selektiva anställningen som 
görs. Detta kan ytterligare innebär att det existerar en högre nivå av självständighet och 
autonomi för arbetarna tack vare att de befinner sig på annan ort. 
 
Detta bekräftas av distansarbetarna som under intervjuerna beskrev att de hade ansvar för sina 
arbetsuppgifter. I intervjuerna förklarade distansarbetarna att de har bestämmanderätt för hur 
de ska hantera sina arbetsuppgifter, vilket också innebär att de har ansvarsskyldighet för deras 
agerande. Det uppkom även i intervjuerna att det fanns restriktioner gällande deras befogenhet, 
och att vissa beslut måste tas av deras chefer eller styrelsen. 
  

”En viktig del i det dagliga arbetet är att du ska vara accountable för det du gör 
och säger, och för mig personligen så är nästan det de viktigaste både internt och 
framförallt mot kunderna. Om du säger att du ska skicka någon viss information 
vid slutet av dagen, då ska du göra det, sen kanske man inte alltid hinner göra det, 
men då ska du informera om att du inte hunnit och att du är medveten om det.” 
(Säljingenjör 3) 
	

Detta kan tolkas som att ansvarstagande och ansvarsskyldighet är en grundförutsättning 
för att kunna använda sig av distansarbete. Av den anledningen att det existerar mycket 
tillit inom organisationen måste denna tillit kompletteras med ansvarsskyldighet. 
 
4.6 Sammanfattning av resultat 
Organisationen använder sig av målstyrning som grund för att följa utvecklingen hos de 
anställda. Målen är vidare indelade i års-, kvartals- och månadsmål och mätning av dessa mål 
görs genom nyckelmått och genom delmålsuppföljning. Nyckelmått kan dock bli en 
missvisande styrning då mestadels av arbetet som distansarbetarna utför inte går att mäta 
kvantitativt. Av den anledningen använder organisationen även veckomöten som uppföljning. 
Dessa veckomötena är till för att cheferna ska få en möjlighet till att förstå marknadsläget och 
ifall distansarbetarna behöver hjälp med någon process. Både de anställda och cheferna anser 
att målstyrning för sig självt inte är tillräckligt för att bedöma utfört och pågående arbete. 
 
Det finns tydliga regler och krav på rapportering under arbetets gång där distansarbetarna 
behöver dokumentera kunder. Detta är en viktigt del för att upprätthålla kontroll samt få en 
översikt över de som arbetade på distans. Det finns även riktlinjer i hur nya kunder ska hanteras. 
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Att ständigt utvecklas och ta del av diverse utbildningar är även något som ansågs viktigt. 
Vidare framkom det även att befogenhetsbegränsningar existerar för distansarbetarna, dessa 
begränsningar fanns till för att cheferna behöver uppnå en fungerande struktur. Krav på 
tillgänglighet är även något som framkom i intervjuerna. Detta är viktigt för både cheferna och 
de anställda eftersom organisationen är spridd på flertalet geografiska platser utöver 
huvudkontoret i Stockholm. Det poängteras även att informations- och 
kommunikationstekniken är det som gör distansarbetet möjligt. Detta kräver ständig 
rapportering och återkoppling. Distansarbetarna anser dock inte att rapporteringen hämmade 
dem i sitt arbete, utan snarare hjälpte dem. Det framkom även att kraven på tillgänglighet samt 
rapportering blev hårdare under vissa perioder, framförallt vid års- kvartals- och månadsmålen. 
Det krävdes en ökad kontroll för att säkra att rätt information hade rapporterats. 
 
Det framkom även att värderingar och kultur var något som ansågs vägleda samtliga 
distansarbetare. De anställda visar att de är stolta över att jobba på Citrix och att de delar samma 
värderingar som organisationen. De anställda på distans tycker att deras arbete bidrar till någon 
form av samhällsnytta och tar därav stolthet i deras arbete. Vidare anser samtliga 
intervjupersoner att distansarbete inte hade fungerat om distansarbete inte varit en del av 
strukturen och kulturen. Det är viktigt att alla inom företaget, anställda som ledning, anammar 
distansarbete som en arbetsstruktur. Eftersom distansarbete saknar fysisk teamkänsla och 
samhörighet, är det viktigt att kunna kommunicera med varandra. Detta gör distansarbetarna 
via diverse kommunikationskanalen, till exempel över telefon. För att ytterligare stärka 
teamkänslan och gemenskapen träffas alla inom Citrix flera gånger om året på huvudkontoret. 
 
De anställda är stort sett autonoma gällande tid, plats och i hur de genomför sina 
arbetsuppgifter. Det existerar ingen stämpelklocka eller system som mäter antal arbetade 
timmar och det är upp till varje individ att själva disponera sin tid. Eftersom de anställda arbetar 
på distans är valet av arbetsplats helt upp till de själva. Cheferna litar vidare på att 
distansarbetarna har det rätta omdömet för kunderna och Citrix räkning. Detta bekräftas även 
av de anställda som menar att ansvarsskyldighet är en viktigt del i deras dagliga arbete ska att 
de måste kunna stå till svars för sina handlingar.  
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5 TOLKNING AV RESULTAT 
Här jämförs de mest betydelsefulla resultaten i förra kapitlet mot vad tidigare forskning har 
upptäckt. Det börjar med en redogörelse för vilken typ av styrning som existerar i den 
undersökta organisationen. Detta följs av distansarbetets inverkan på förhållandet av kontroll 
och autonomi 
 
5.1 Teknokratisk styrning 
Resultaten visar att målstyrning kan tillämpas och användas vid styrning av distansarbetare 
inom KIT. Styrning genom olika mål är en väsentlig del som framförallt existerar eftersom att 
det är ett börsnoterat bolag. Trots att målstyrning är en utmärkande del i KIT visar resultatet att 
det existerar orosmoment gällande styrning med mål. Distansarbetarnas arbetsuppgifter är inte 
direkt hänförbara till de uppsatta målen och de har därför svårt att påverka utfallet. Ett annat 
orosmoment är att de nyckelmått som styr distansarbetarna fångar inte bakomliggande 
processer eller relationsbyggande. Detta indikerar att det kan finnas en otrygghet vid 
användning av målstyrning. De orosmomenten som framkommer i resultatet indikerar att 
målstyrning inte är helt kompatibel i dess användning eftersom den inte fångar det arbete som 
faktiskt utförs. Att distansarbetarna känner oro för målstyrningen kan förklaras av Ouchi (1979) 
eftersom utfallet av processerna inte är mätbara, samt att kontrollerbarhetsprincipen inte 
uppfylls, vilket är ett krav enligt Merchant och Van der Stede (2007).  
 
Det framkommer i resultatet att det gjordes försök till att förbättra mätbarheten. Förutom de 
nyckelmått (KPI) som existerar så etableras även delmål och kontinuerlig uppföljning. Det görs 
uppföljningar varje vecka så att cheferna kan skapa förståelse för det arbete som inte var 
hänförbart till målen. Detta tyder att cheferna försökte nå högre aktualitet, vilket 
överensstämmer med tidigare forskning (Merchant & Van der Stede, 2007). Resultatet visar 
även att cheferna använder kompletterande styrmedel då målstyrning inte ansågs tillräckligt, 
vilket bekräftas av tidigare forskning (Wilkins & Ouchi, 1983; Kunda, 1995; Alvesson, 1995) 
 
Det framkommer i resultatet att olika former av beteendestyrning var förekommande. Det 
betonades under intervjuerna att distansarbetarna styrs med förutbestämda regler och policys. 
Cheferna använder sig av tillgänglighet samt information för att kontrollera beteendet hos de 
anställda på distans. Detta tyder på att det råder annorlunda typ av styrning än vad tidigare 
forskning diskuterat (Kärreman & Rennstam, 2012). Vid distansarbete är de anställda åtskilda 
från företagets kontor, vilket gör det svårt om inte omöjligt för cheferna att observera de 
anställdas beteende varje dag. Den traditionella beteendestyrningen kan därför inte anpassas 
vid detta arbetsförhållande. Trots detta existerar regler och policys, dock inte likt de 
traditionella som diskuteras av Kärreman och Rennstam (2012). Den direkta observationen har 
övergått till övervakande genom information- och kommunikationsteknologi. Resultatet visar 
att det finns tydliga regler gällande när distansarbetarna ska vara tillgängliga under dygnet och 
detta gör genom deras affärssystem. Utöver tillgänglighet styrs de anställdas beteende på 
information. Att styra anställda på information i form av olika rapporteringar hjälper en 
organisation att få kontroll över vilka processer som sker hos distansarbetarna. Det framkom i 
resultatet att krav med kontinuerlig rapportering var i en början nytt för distansarbetarna men 
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att detta beteende sedermera blev ett effektivt verktyg, både för chefer och de anställda på 
distans. Resultatet indikerar att rapportering av processer kan vara användbart för KIT, eftersom 
att dessa rapporter kan klassificeras som bevis för det genomförda arbetet och därav hänförbara 
till de finansiella resultat som åstadkommits. Vilket kan kopplas till Kirsch (1996) forskning 
om beteendestyrning.  
 
Resultatet visar även att distansarbetarna har begränsningar tillhörande deras arbetsposition. 
Det finns bestämda befogenheter för vilka beslut som kan tas, samt att olika anställda har olika 
åtkomst i deras affärssystem. Begränsningarna regleras av cheferna för att behålla kontroll över 
viktiga beslut samt skapa en struktur för de anställda på distans, vilket stämmer överens med 
vad som framgår av Merchant och Van der Stede (2007) samt Kärreman och Rennstam (2012).  
 
En intressant upptäckt som görs i resultatet är att varken cheferna eller distansarbetarna 
uttryckter sig i termer likt beteendestyrning. Cheferna lägger stor vikt vid att uppnå mål och 
menar att varje anställd är expert på respektive område och kan styra sitt arbete efter eget tycke. 
Detta kan anses vara motsägelsefullt eftersom det finns flera sorters styrning av beteende. En 
anledning till varför beteendestyrning inte är erkänt kan vara att synen är baserad på den mer 
traditionella kontorsbaserade beteendestyrningen. De har inte insett att styrning genom 
tillgänglighet, rapportering och befogenhet också är nya teknologiskt anpassade 
styrningsparametrar av beteende. Det råder därmed inte den typ av självstyrning som återges 
av Manz och Henry (1987). 
 
Den teknokratiska styrningen är mer hjälpande än hämmande för distansarbetarna, eftersom 
den inte nödvändigtvis behöver inkräkta på autonomin hos de anställda. KIT kan därför besitta 
mer direkt kontroll i form av både måluppföljningar, rapporteringar samt genom policys och 
riktlinjer. Eftersom distansarbetet i sin sanna natur kräver mycket kommunikation och 
återkoppling överlag, påverkar detta inte autonomin för distansarbetarna. Trots användning av 
direkt kontroll indikerar resultatet på att det existerar hög autonomi, vilket motsäger tidigare 
forskning om beteendestyrning inom KIT (Johnson & Gill, 1993; Yang & Choi, 2009) som i 
deras studier menar att beteendestyrning inskränker och begränsar autonomin för de anställda. 
 
5.2 Socio-ideologisk styrning 
Resultatet indikerar på att KIT utövar flera styrningsmetoder likt den socio-ideologiska 
styrningen. Det läggs mycket tyngd på att de anställda ska vara självgående och ansvarstagande 
i sitt dagliga jobb. Detta går i enlighet med studien av Kärreman och Alvesson (2004) som 
menar att kontrollfokus skiftar från chefer till anställda. Detta motiveras delvis av att 
arbetsuppgifterna kräver kreativitet och expertis som de anställda besitter, men även för att de 
arbetar på distans. Resultatet indikerar även på att styrning genom gemensam identitet används 
som en indirekt kontroll. Resultatet visar på att det skapats visioner från organisationen som de 
anställda motiveras av och känner samhörighet till. Det lyfts fram i resultatet att det finns 
visioner om att skapa samhällsnytta. Detta behöver nödvändigtvis inte vara direkt tillämpbart 
till identitetsstyrningen som Alvesson och Willmott (2002) talar om, men det finns likheter. 
Resultatet indikerar även att en viss form av manipulation kan existera. Resultatet för fram en 
förfinad bild av organisationen och dess produktkatalog, då de anser sig sälja frihet och därmed 
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uppnå samhällsnytta, detta liknar de upptäckter som gjordes i studien av Alvesson och 
Kärreman (2004). 
 
Resultatet visar att selektiv rekrytering existerar och detta kan anses vara en bidragande faktor 
till att KIT kan uppnå hög autonomi genom indirekt kontroll. Selektiv rekrytering kan bidra till 
att KIT behåller likvärdiga värderingar inom företaget, eftersom att de efterfrågade 
värderingarna redan erhålls av de nyrekryterade. Resultatet visar även att den selektiva 
rekryteringen blir av större vikt vid distansarbete eftersom att det är svårare att överföra 
organisationskultur på distans, vilket kan liknas vid det som framkom av Kodz et al. (2002) 
studie. Resultatet visar även att distansarbete inte bara är en ny arbetsform, utan en beståndsdel 
av både kulturen och strukturen. Detta innebär att KIT bör omfamna distansarbete som en del 
av kulturen om det ska anses vara effektivt, samma argument framförs av Kodz et al. (2002).  
 
De framkommer i resultatet att det råder hög samhörighet inom KIT, vilket framförallt uppstår 
tack vare gemensamma värderingar samt de visioner som finns. Detta kan anses vara en form 
av klan, som den Ouchi (1979) beskriver. Resultatet indikerar på att KIT kan liknas vid en klan 
där medlemmarna är självständiga i deras arbete men således delar samma värderingar, hjälper 
varandra och arbetar mot samma mål. Resultatet indikerar även på att KIT med distansarbete 
måste träffas fysiskt för att upprätthålla samhörigheten, där alla medlemmar kan mötas och 
skapa gemenskap. Dessa träffar kan anses vara av stor vikt för KIT då det finns möjlighet till 
att påverka de anställdas tankar och känslor. Vidare kan resultatet tolkas som att de utbildningar 
som görs är en form av ceremoni, likt Etzioni (1975) samt Barley och Kunda (1992).  
 
En intressant upptäckt från resultatet är att den socio-ideologiska styrningen kan samexistera 
med den teknokratiska styrningen inom KIT. Resultatet visar på att direkt kontroll i form av 
målstyrning och beteendestyrning kan vara etablerat inom KIT samtidigt som det uppstår 
autonomi via indirekt kontroll i form av värderingar, visioner och selektiv rekrytering. Det 
behöver inte göras ett val av mellan att använda sig av teknokratisk styrning och där med helt 
utesluta alla former av socio-ideologisk styrning, eller vice versa. Denna upptäckt motsätter sig 
tidigare studier av Ouchi (1980), Starbuck (1992) och Kunda (1995) som samtliga ansåg att 
teknokratisk styrning och socio-ideologisk styrning inte kan samexistera. 
	

5.3 Distansarbete inom KIT 
Resultatet visar att hög grad av autonomi existerar hos de anställda. Det visar sig i resultatet att 
distansarbete ökar självbestämmandet gällande tid, där distansarbetarna själva disponerar när 
och hur länge de vill arbeta. Distansarbete har även självbestämmandet av val av plats att arbeta 
från, dock ej vid fysiska kundmöten. Resultatet indikerar även på att det finns frihet i att inte 
vara bunden till ett fysiskt kontor, vilket anses vara förhöjande av autonomin. Det visar sig att 
anställda inom KIT har stor bestämmanderätt av hur deras arbetsuppgift ska utföras och vilka 
metoder som ska tillämpas, detta påverkas dock inte av distansarbetet i sig, utan gäller för alla 
anställda inom organisationen. Detta löper med både likheter och olikheter till Dambrin’s 
(2004) och Baruch (2000) studier om distansarbete. Fullständig självstyrning likt den Dambrin 
(2004) beskriver visar det sig inte existera inom organisationen. De anställda är begränsade i 
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deras agerande och styrs mot utsatta mål av organisationen, vilket motsäger innebörden av 
självstyrning enligt Manz och Henry (1987).  
 
Resultatet indikerar även att den teknokratiska styrningen inom KIT blir allt mer centralt när 
det används distansarbete. Det framkommer i resultatet att beteendestyrning i form av policys, 
rapportering samt tillgänglighet är en vital del vid styrning av distansarbetare inom KIT. 
Resultatet visar att rapportering och tillgänglighet vid distansarbete skapar en plattform för de 
anställda att visa sitt värde, samt att det förtroende som givits från organisationen är väl 
förtjänat. Det som framkommer i resultatet kan tolkas som att KIT behöver komplettera den 
socio-ideologiska styrningen med teknokratisk styrning vid distansarbete, det görs liknande 
slutsatser i studien Kodz et al. (2002).  
	

5.4 Förhållandet mellan kontroll och autonomi  
Resultaten tyder på att kontroll och autonomi inom KIT kan existera samtidigt. Cheferna får 
kontroll genom både teknokratisk (direkt kontroll) och socio-ideologiskt (indirekt kontroll) 
styrning. Autonomin som de anställda vill ha och har, behöver nödvändigtvis inte hämmas av 
styrningen som utförs av cheferna. Dessa arbetar istället tillsammans så att båda parter kan 
utvecklas och förbättras i sitt arbete. Detta går emot Starbuck (1992) som ansåg att det endast 
går och ha kontroll eller autonomi, inte båda samtidigt. Resultatet tyder även på att vid 
distansarbete inom KIT, kan det existera hög kontroll och hög autonomi. Cheferna anser att de 
besitter mycket kontroll över arbetet samtidigt som distansarbetarna upplever hög autonomi. 
Dessa samband indikerar att vid distansarbete är kontrollen mer osynlig, därav inskränker den 
inte på distansarbetarnas autonomi. Detta liknar det resultat Sutherland och Gilbert (2013) 
framför i sin studie, vilket tydde på att hög kontroll och hög autonomi kan generellt nås genom 
indirekt kontroll. Resultatet talar dock emot deras och Yang och Chois (2009) studier om att 
styrbalansen inom KIT anses vara låg kontroll och hög autonomi.  
 
Resultatet visar att en dynamisk styrning kan existera inom ett KIT likt den Sutherland och 
Gilbert (2013) beskriver i sin studie. Den dynamiska styrningen framhävs i resultatet genom att 
både teknokratisk och socio-ideologiskt styrning utövas samtidigt och är inte ömsesidigt 
uteslutande. Förhållandet mellan dessa är inte statiskt under året, utan kan ändras under perioder 
när det krävs mer eller mindre kontroll.  
 
Resultatet indikerar även på att en mer direkt form av kontroll kan utövas utan att hämma 
distansarbetarnas autonomi. Den teknokratiska styrningen kan användas genom mål- och en 
”teknikbaserad” beteendestyrning. Rapportering, tillgänglighet, uppföljningar och möten är 
därför inget som sänker autonomin för de anställda då det upplevs som en nödvändighet för att 
kunna genomföra ett arbete.   
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6 SLUTSATS OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 
I detta kapitel redogörs det för slutsatser som uppkom med studien samt besvaras studiens 
syfte. Det förs även en avslutande diskussion om författarnas åsikter om genomförandet av 
denna studie och förslag till vidare forskning inom ämnet. 
	
6.1 Slutsats 
Denna studie har till syfte att skapa förståelse för hur ett kunskapsintensivt tjänsteföretag 
anpassar sin styrning i samband med distansarbete och hur detta kan påverka förhållandet 
mellan kontroll och autonomi. 
 
De slutsatser som kan tas av denna studie är att styrning inom KIT kan bestå av både 
teknokratisk och socio-ideologisk styrning i samband med distansarbete. Dessa två motstridiga 
styrningsmetoder anses inte enbart samexistera, utan det mesta talar för att dessa 
styrningsmetoder kan komplettera varandra och faktiskt samverka för att uppnå hög kontroll 
och hög autonomi. Den socio-ideologiska styrningen skapar en autonom miljö för 
distansarbetarna där de tillåts arbeta i en gemensam kultur med identiska visioner och 
värderingar med hjälp av selektiv rekrytering. Den socio-ideologiska styrningen tillåter ett 
självbestämmande arbete där distansarbetarna får möjligheten att visa sitt värde och därmed ta 
ansvar för sina handlingar.  
 
En rimligt tolkning kan vara att den teknokratiska styrningen används som en plattform för 
distansarbetarna att visa hur de arbetar enligt gemensamma värderingar mot den gemensamma 
visionen. Beteendestyrning i form av policy, rapportering och tillgänglighet medför kontroll för 
KIT, utan att inskränka på distansarbetarnas autonomi. Om KIT tillåter deras distansarbetare 
att rapportera och där med visa sitt värde, kan detta tolkas som att den socio-ideologiska 
styrningen faktiskt förbättras av den teknokratiska styrningen. Det uppnås då direkt kontroll 
utan att distansarbetarna behöver känna sig kontrollerade eller få minskad bestämmanderätt 
inom deras arbete. 
 
Resultatet talar för att KIT kan åstadkomma en hög grad kontroll, samtidigt som de anställda 
på distans har en hög grad autonomi. Distansarbetarna behöver inte känna sig kontrollerade 
bara för att organisationen besitter kontroll.  
 
Slutligen innebär detta att förhållandet mellan kontroll och autonomi inte nödvändigtvis behövs 
ses som det dilemma som det tidigare ansetts vara inom KIT, där det antingen existerar kontroll 
eller autonomi. Resultatet visar på att KIT inte behöver begränsa sig till att endast uppnå 
fullständig autonomi och där med eliminera all sorts möjlighet till kontroll, och vice versa. 
Resultatet i denna studie visar på att förhållandet istället kan ses som en paradox där de två 
olika drivkrafterna kan användas ihop för att möjligen uppnå något bättre. Där kontroll och 
autonomi påverkar varandra och förhållandet mellan dessa drivkrafter ständigt förändras inom 
KIT. En slutsats i denna studie är att distansarbete kan skapa möjlighet för KIT uppnå hög 
kontroll samt hög autonomi genom socio-ideologisk styrning samt teknokratisk styrning. 
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6.2 Avslutande diskussion 
Motivet för denna studie var att skapa förståelse för hur ett kunskapsintensivt tjänsteföretag 
anpassar sin styrning i samband med distansarbete och hur detta kan påverka förhållandet 
mellan kontroll och autonomi. Vi blev båda förvånade över det resultat som kunde utläsas av 
studien. Vi förväntade oss en allt skarpare direkt kontroll då vi antog att det kunde finnas 
mycket misstro för de som arbetade på distans, även inom KIT. Våra fördomar motbevisades 
då den socio-ideologiska styrningen var av betydande karaktär och därmed behövdes det inte 
finnas någon misstro. Distansarbete bör vidare inte ses som ett personligt val, utan som en 
företagsstrategi. Alla individer är inte lämpade för arbete på distans och organisationer bör inte 
tillåta distansarbete för vem som helst. Det krävs stora förändringar inom en organisation för 
att kunna skapa en hälsosam distansarbeteskultur.  
 
Denna fallstudie är dock småskalig och bör inte ses som något världsomvändande. Resultaten 
här kan visa sig helt annorlunda beroende på mognad av ett företag eller hur längre de anställda 
arbetat på distans. Organisationen som användes i studien har använt distansarbete ett längre 
tag, både i Sverige men främst i USA. Distansarbete är därav en del i deras kultur och accepteras 
av hela organisationen.  
 

6.3 Studiens bidrag och förslag till vidare forskning  
Denna studie kan bidra till praktisk förståelse för distansarbetets konsekvenser inom ett KIT i 
IT-branschen. Vidare bidrar studien till teoretisk återkoppling om hur styrningen samt kontroll 
och autonomi förändras inom ett KIT när distansarbete existerar. Denna studie är dock 
begränsad till KIT och lämnar därför ett gap mot hur distansarbete påverkar andra strukturer. 
Det kan vara intressant att se vilka effekter distansarbete får inom byråkratiska organisationer. 
Dessutom kräver distansarbete mycket självmotivation och det kan därför vara av intresse att 
undersöka vilken sorts personlighetstyp som anpassas bäst till distansarbete. Organisationer kan 
således identifiera, redan vid rekrytering av personal, vem som kan vara lämpad till att arbeta 
på distans om detta önskas. 
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BILAGA 1- INTERVJUGUIDE 1 
	
Intervjuguide med frågor till distansarbetare 
 
Samtyckeskravet: 
De är frivilligt att delta i denna intervju och du kan avbryta din medverkan när som helst utan 
några konsekvenser. 
Konfidentialitetskravet: 
Alla uppgifter som vi får av dig kommer enbart att användas till forskningsändamål och vi 
kommer att vara helt anonyma i vår studie, vi kommer alltså inte nämna några namn i studiens 
slutprodukt. Vi kommer även att spela in samtalet så att vi kan göra en grundlig transkribering 
efter vår intervju, denna inspelning kommer att raderas så fort vi färdigställt arbetet. 
Informationskravet:  
Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur kunskapsintensiva tjänsteföretag 
balanserar förhållandet mellan kontroll och autonomi i samband med distansarbete. 
 
1. Berätta lite om dig själv och din roll i Citrix? 

1.1. Vad är din arbetsroll? 
1.2. Vad är dina arbetsuppgifter? 

 
2. Berätta hur en vanlig arbetsdag brukar ser ut? 

2.1. Hur ofta har du kontakt med chef och/eller medarbetare? 
2.1.1. Vad omfattar denna kontakt (Informell/ Formell)? 

2.2. Hur har distansarbetet påverkat förhållandet till din chef/kollegor? 
 

3. Hur ser planeringen ut inför ett nytt uppdrag? 
3.1. Hur involverad är du i planeringsprocessen? 
3.2. Existerar det riktlinjer, regler eller standarder i ditt arbete 

3.2.1.  Hur ser dessa ut? (Förklara) 
 

4. Vilken kultur har ni i företaget? 
4.1.  Påverkar kulturen ditt arbete? 

 
5. Har ni speciella värderingar inom er organisation? 

5.1. Hur påverkar dessa värderingar ditt arbete? 
 

6. Vilken sorts rapportering sker under ett konsultuppdrag? 
6.1. Varför sker denna rapporteringen? (Som kontroll eller egen användning) 
6.2. Vilken funktion har rapporteringen? 
6.3. Är rapporteringen en vital del av dina arbetsuppgifter? 

 
7. Ge ett exempel på en situation där du upplevde mycket självständighet i ditt arbete? 

7.1. Hur påverkade detta dig? (Förklara) 
7.2. Hur uppnås målkongruens i detta fall? 
7.3. Upplevde du avsaknad av kontroll och styrning? ( Eller uppnåddes båda samtidigt) 

7.3.1. Vilken form av kontroll? 
7.3.2. Hur påverkas detta av distansarbete? 
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8. Ge ett exempel på en situation där du upplevde mindre självständighet i ditt arbete? 

8.1. Vilka anledningar fick dig att känna låg självständighet i ditt arbete? 
8.2. Hur upplevdes organisationens kontroll i denna situation? 
8.3. Hur påverkas detta av distansarbete? 

 
9. Hur upplever du att det uppnås bra kontroll från organisationen? 

9.1. Beskriv gärna med ett exempel! 
9.2. Varför är detta bra kontroll? 
9.3. Hur påverkas detta av distansarbete? 

 
10.  Ge ett exempel när du upplever en hög grad av kontroll? 

10.1. Hur påverkas ditt arbete av detta? 
10.2. Vilken sorts kontroll är detta? 

 
11. Upplever du hög grad av kontroll från organisationen samtidigt som du har hög 

självständighet? 
11.1. Ge ett exempel! 
11.2. Om inte, vad gör att dessa inte kan uppnås? 
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BILAGA 2- INTERVJUGUIDE 2 
 
Intervjuguide med frågor till chef för distansarbetare 
 
Samtyckeskravet: 
De är frivilligt att delta i denna intervju och du kan avbryta din medverkan när som helst utan 
några konsekvenser. 
Konfidentialitetskravet: 
Alla uppgifter som vi får av dig kommer enbart att användas till forskningsändamål och vi 
kommer att vara helt anonyma i vår studie, vi kommer alltså inte nämna några namn i studiens 
slutprodukt. Vi kommer även att spela in samtalet så att vi kan göra en grundlig transkribering 
efter vår intervju, denna inspelning kommer att raderas så fort vi färdigställt arbetet. 
Informationskravet:  
Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur kunskapsintensiva tjänsteföretag 
balanserar förhållandet mellan kontroll och autonomi i samband med distansarbete. 
 
1. Berätta lite om dig själv och din roll i Citrix? 

1.1. Vad är din arbetsroll? 
1.2. Vad är dina arbetsuppgifter? 

 
2. Berätta hur en vanlig arbetsdag brukar ser ut? 

2.1. Hur ofta har du kontakt med dina medarbetare på distans? 
2.1.1. Vad omfattar denna kontakt (Informell/ Formell)? 

2.2. Hur har distansarbetet påverkat förhållandet till dina medarbetare? 
 

3. Hur ser planeringen ut inför ett nytt konsultuppdrag? 
3.1. Hur involverad är du i planeringsprocessen? 
3.2. Existerar det riktlinjer, regler eller standarder i ditt arbete 

3.2.1.  Hur ser dessa ut? (Förklara) 
 

4. Vilken kultur har ni i företaget? 
4.1.  Påverkar kulturen ditt arbete? 
4.2. Varför är kulturen viktigt för era medarbetare på distans? 

 
5. Har ni speciella värderingar inom er organisation? 

5.1. Berätta gärna om dessa! 
5.2. Hur påverkar dessa värderingar dina medarbetare på distans? 

 
6. Vilken sorts rapportering gör era distansarbetare under ett konsultuppdrag? 

6.1. Varför sker denna rapporteringen? 
6.2. Är rapporteringen en betydande del av distansarbetarens arbetsuppgifter? 

 
7. Ge ett exempel på hur ni skapar mycket självständighet för era distansarbetare? 

7.1. Är detta annorlunda gentemot era medarbetare på kontoret? (Förklara) 
7.2. Hur kontrollerar ni era arbetare när det råder hög självständighet? 

7.2.1. Vilken form av kontroll? 
7.2.2. Hur uppnår ni målkongruens? 
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8. Vilka styrmetoder använder ni er av för att styra era distansarbetare? 
8.1. Beskriv gärna med ett eller flera exempel! 
8.2. Varför just dessa? 

 
9.  Inom vilka situationer har ni hög grad av kontroll för era distansarbetare? 

9.1. Vilken sorts kontroll är detta? 
9.2. Hur påverkas ditt arbete av detta? 

 
10. Kan ni tillhandhålla hög grad av kontroll samtidigt som det uppstår mycket 

självständighet för era distansarbetare? 
10.1. Ge ett exempel! 
10.2. Hur anser du detta fungera? (lyckat koncept, mindre lyckat koncept) 
10.3. Om inte, vad gör att dessa inte kan uppnås samtidigt? 

	
	


