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Kapitel 5

MARKNAD, ORGANISATION OCH KONTROLL
- Omvandlingen av arbetskraft till arbete
Michael Tåhlin
Inledning och sammanfattning
Kontrollproblemet inom arbetsorganisationer består i att omvandla den arbetskraft
(potentiellt arbete) som arbetsgivaren köper till faktiskt utfört arbete. Med andra ord måste
ledningen på arbetsplatsen på något sätt se till att de anställda utför sina uppgifter. Två grundläggande strategier för att lösa detta problem är den enkla respektive den byråkratiska
kontrollformen, vilka till stor del kan ses som varandras motpoler. Enkel kontroll kännetecknas
bl.a av att de anställda står under uppsikt av en arbetsledare när de utför sina uppgifter. Detta
är den mest primitiva typen av strategi för att se till att de anställda gör vad de skall. Under
den byråkratiska kontrollformen styrs i stället de anställdas arbete bl.a av regler och rutiner
inom organisationen. Kontrollen är strukturell snarare än personlig. De anställda är här
betydligt mer integrerade i verksamheten än i den enkla kontrollformens fall, och det finns
ömsesidiga beroendeförhållanden mellan ledning och personal.
På grundval av vissa gemensamma drag hos moderna sociologiska och ekonomiska teorier om
arbetsfördelning och kontroll kan en grundläggande princip urskiljas för att förstå
kontrollformernas variation över den ekonomiska strukturen: Graden av reglering i en
arbetsorganisations kontrollsystem är proportionell mot organisationens avstånd till
marknadslika förhållanden. Ju starkare inskränkningarna är av de förhållanden som
kännetecknar en perfekt marknad, i desto högre grad tillämpas byråkratisk snarare än enkel
kontroll.
Från denna allmänna princip härleds ett antal hypoteser om kontrollformernas drivkrafter,
vilka prövas empiriskt med hjälp av data från Arbetsplatsundersökningen. Resultaten ger på
det hela taget ett gott stöd åt hypoteserna, även om vissa viktiga undantag finns. Mängden
specifik kompetens som utvecklas på arbetsplatsen, övervakningssvårigheter av arbetet,
arbetets komplexitetsgrad, samt arbetsplatsens avskärmning från produktmarknaden och från
den externa arbetsmarknaden tenderar alla att öka utnyttjandet av byråkratisk snarare än
enkel kontroll.
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Arbetsorganisation och arbetsfördelning
För att förstå arbetets organisering är det fruktbart att utgå ifrån en analys av arbetsfördelningens karaktär. Vem gör vad i det ekonomiska systemet, och varför? Det finns härvid
två grundläggande synsätt inom samhällsvetenskaplig teori. Enligt det ena kan
arbetsfördelningen ses som differentiering i allmänhet. Olika delar av en större enhet, t.ex
yrken i samhället eller moment i en arbetsprocess, är specialiserade på en viss funktion.
Delarna är därmed beroende av varandra, och systemet av sådana beroendeförhållanden
regleras i princip på ett harmoniskt sätt via marknaden eller någon annan opersonlig
samordningsmekanism. Tidiga företrädare för ett sådant perspektiv på arbetsfördelningen var
Adam Smith (1776) och Emile Durkheim (1893). Enligt det andra synsättet finns två
fundamentalt olika typer av arbetsfördelning (eller arbetsdelning) i en kapitalistisk ekonomi,
dels mellan autonoma producenter (t ex företag), dels inom företag eller liknande enheter.
Den viktigaste skillnaden mellan dessa typer är att arbetsfördelningen mellan självständiga
producenter sker på marknaden, dvs spontant och oplanerat, medan den interna
arbetsdelningen är planmässig och ändamålsstyrd. Arbetsprocessens utformning innanför
arbetsplatsens väggar lämnas inte åt det slumpmässiga spelet mellan tillgång och efterfrågan,
utan ägnas tvärtom noggrann uppmärksamhet och planläggning från ledningens sida. Den som
tidigast förfäktade detta utpräglat dualistiska perspektiv på arbetsfördelningen var Karl Marx
(1847, 1867).
Under lång tid var det första av synsätten ovan dominerande inom såväl den ekonomiska som
den sociologiska disciplinen. Den neoklassiska skolan inom nationalekonomin analyserade
olika typer av utbyten på marknader vilka antogs vara styrda av den osynliga hand som Adam
Smith hade beskrivit. Företag behandlades som mikroenheter vilkas interna förhållanden inte
behövde specificeras närmare än med en enkel produktionsfunktion med två homogena
faktorer, kapital och arbete. Alla transaktioner genomfördes på marknaden via en perfekt
fungerande prismekanism. Enligt det neoklassiska synsättet kan det som sker inne i företaget
förstås på samma sätt som det som sker på marknaden. Lönebildningen, t ex, kan ses som en
ren marknadsprocess där den individuella produktiviteten belönas som på vilken marknad
som helst. Inom sociologin var den struktur-funktionalistiska riktningen länge den mest
inflytelserika. Med Talcott Parsons (t ex 1951) som förgrundsfigur betraktades i detta
perspektiv samhället som ett differentierat system med betydande adaptiva egenskaper.
Grundläggande konflikter eller motsättningar inom strukturen ansågs inte föreligga;
samhällets fördelning av arbete och belöningar avspeglade harmoniska anpassningsprocesser
till olika aktörers förmågor och normativt präglade önskemål. Ett gemensamt drag hos dessa
ekonomiska och sociologiska teoribildningar är att arbetsfördelningen, dvs differentieringen
inom det ekonomiska systemet, antas vara av samma slag oavsett i vilket sammanhang den
äger rum. Strukturen ses som homogen med avseende på styrmekanismer.
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Ett dualistiskt ekonomiskt perspektiv
Under de senaste två decennierna, dvs sedan början av 1970-talet, har emellertid det
dualistiska perspektivet på arbetsfördelning blivit alltmer framträdande. De nyare
strömningarna har både bland ekonomer och sociologer explicit utgått ifrån en kritik av synen
på den ekonomiska strukturen som homogen. Att företagets styrsystem skiljer sig från
marknadens är ett grundläggande antagande i många senare teorier, såväl ekonomiska som
sociologiska. Ronald Coase (1937) numera klassiska artikel om "The nature of the firm" var ett
tidigt uttryck för denna kritik, men fick inget större inflytande förrän Alchian och Demsetz
(1972), Williamson (1975), och andra utvecklade vad som kommit att kallas "The new
institutional economics".En grundläggande tanke hos Coase (som tilldelades Nobelpriset i
ekonomi 1991) och hans efterföljare är att styrsystemen på avgörande sätt skiljer sig åt mellan
transaktioner på marknaden och transaktioner inom företaget.På marknaden möts oberoende
säljare och köpare, och överenskommelser mellan parterna träffas på basis av pris. Traditionell
neoklassisk teori analyserar enbart sådana transaktioner, vilka ses som kostnadsfria. Det
innebär att aktörerna antas (1) ha ett obegränsat antal alternativ att välja mellan, (2) att de
har fullständig och lättillgänglig information om egenskaperna hos olika alternativ, (3) att
överenskommelser (kontrakt) kan upprättas utan svårighet, och (4) att slutna kontrakt alltid
efterlevs till punkt och pricka. Givet dessa antaganden ställde Coase frågan varför företag
(med anställda) i så fall existerade. Vad finns det för skäl att organisera en arbetsprocess på
annat sätt än att tillfälligtvis kontraktera ett antal självständiga producenter? Coase svar var
att transaktioner i själva verket inte alls är kostnadsfria, och att beslut om att genomföra en
viss transaktion antingen på marknaden eller i mer organiserad form fattas på grundval av
bedömningar av totala kostnader, varav transaktionskostnader ofta kan utgöra en betydande
del. Allt annat lika föredras företagslösningen om denna minimerar transaktionskostnaderna.
Den avgörande skillnaden mellan marknadens och företagets styrmekanismer är att aktörerna
på marknaden är maktlösa ("price-takers"), medan de inom företaget står i en
auktoritetsrelation till varandra, dvs att kapitalägaren kan utöva auktoritet gentemot de
anställda. Detta resonemang, som uppenbart är besläktat med det dualistiska perspektivet
hos Marx, har så småningom utvecklats och specificerats av Williamson och andra, vilket vi
återkommer till längre fram.
Ett dualistiskt sociologiskt och radikalt perspektiv
Inom sociologin kan Harry Bravermans (1974) analys av arbetsprocessens förändringar under
1900-talet sägas utgöra startpunkten för en sedermera omfattande forskningsaktivitet på
området. Braverman avvisar det funktionalistiska perspektivet på arbetsfördelning därför att
det inte skiljer mellan arbetsfördelningen på marknaden och inom företaget, en brist som
leder till en oförmåga att förstå arbetsplatsens interna organisering.I stället tar han fasta på
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Marx distinktion mellan social och teknisk arbetsdelning, som under kapitalismen motsvarar
skillnaden mellan marknadens och företagets styrsystem. Den tekniska arbetsdelningen är en
metod att lösa det fundamentala ledningsproblemet i en arbetsorganisation - att se till att de
anställda utför sina uppgifter, eller med Marx termer, att omvandla arbetskraft (potentiellt
arbete) till (faktiskt) arbete. Det är just detta centrala problem som negligeras i neoklassisk
ekonomisk och funktionalistisk sociologisk teori genom synen på arbetsfördelning som en
homogen företeelse tvärs över den ekonomiska strukturen. Teknisk arbetsdelning i sin
extrema form innebär att sönderdela arbetsprocessen i detaljerade moment, och att tilldela
varje anställd en så hårt specialiserad uppgift som möjligt. Syftet är att maximera mängden
utvunnet arbete ur varje enhet arbetskraft, genom att (1) rent tekniskt eller organisatoriskt
utforma arbetsprocessen på ett effektivt sätt, (2) minimera de anställdas utrymme att slå av
på takten eller arbeta efter eget huvud, samt (3) minimera lönekostnaderna. Kontrollproblemet löses således med hjälp av hård arbetsdelning, och enligt Braverman (och Marx) är
det en sådan utveckling av arbetets innehåll, med successivt minskande kvalifikationskrav,
som är att vänta under kapitalismens gång.
Marx (1867) såg relationen mellan den sociala och den tekniska arbetsdelningen som rätt
okomplicerad. Enkelt uttryckt motsvaras marknadens anarki av företagets despotism.Denna
relation uppstår och vidmakthålls till följd av två förhållanden. Dels tvingas varje kapitalägare
att även på kort sikt sträva efter maximal effektivitet eller lönsamhet för att inte slås ut av
andra aktörer på marknaden; dels tvingas varje löntagare att acceptera hårda arbetskrav för
att få behålla sin anställning eftersom det alltid finns andra personer som är villiga att utföra
samma arbetsuppgifter för samma eller lägre lön, och som kan ersätta den tidigare anställde i
stort sett utan övergångskostnader för arbetsgivaren. Den skoningslösa konkurrens som råder
på såväl produktmarknaden som arbetsmarknaden leder alltså till en lika skoningslös men
planmässig styrning av arbetsprocessen inne i företagen. Marx förutsåg att små producenter
gradvis skulle slås ut på marknaden till följd av större enheters skalfördelar, och att de
koncentrationstendenser som därmed uppstod så småningom skulle leda till kapitalismens
undergång genom produktionens "församhälleligande". Som vi nu vet har dock det
kapitalistiska systemet visat sig vara livskraftigare än vad Marx trodde. Braverman och andra
marxister, t ex Baran och Sweezy (1966), har kallat den moderna epoken för
monopolkapitalism, vars kännetecken är begränsad konkurrens på produktmarknaden men
med bibehållet privat ägande av produktionsmedlen. Enligt Braverman fortsätter
arbetsprocessen att formas av långt driven arbetsdelning även under dessa nya
marknadsförhållanden, därför att denna metod trots allt är den mest effektiva eller lönsamma
ur kapitalägarnas synvinkel, och därför att löntagarna fortfarande är i det närmaste maktlösa.
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Utveckling av det sociologiska och radikala perspektivet
Bravermans enkla analys har senare kritiserats på en rad punkter (se t ex Thompson 1989 för
en sammanfattning). Den viktigaste kritiken i det här sammanhanget är att det finns
alternativa sätt att organisera arbetet, beroende på hur samspelet mellan marknad och
företag ser ut. Edwards (1979) urskiljer tre typer av kontroll som företagsledningar utnyttjar,
vilka han menar har avlöst varandra som dominerande strategier i USA under det senaste
seklet. Den tidigaste och mest primitiva typen är den enkla eller direkta kontrollen, som
innebär att en förman eller annan arbetsledare håller uppsikt över arbetet och ser till att det
blir nöjaktigt utfört. Till följd av motstånd eller andra missnöjesyttringar från löntagare som
börjat organisera sig i fackföreningar, samt genom utvecklandet av mer avancerad
maskinteknologi, framträder så småningom en ny dominerande kontrollform, den tekniska.
Här är arbetsintensiteten styrd av maskiner eller annan teknisk utrustning snarare än av
arbetsledare eller chefer. Paradexemplet är det löpande bandet. Även denna typ av kontroll
skulle dock visa sig ha begränsningar av olika slag ur arbetsgivarens synvinkel. Systemet
förutsätter en långt driven homogenisering av arbetskraften, vilken kan underlätta
löntagarnas kollektiva organisering. Förutom det motstånd som kunde uppbådas mot den, är
den tekniska kontrollen också ett otillräckligt instrument p g a dess mer eller mindre snäva
tillämpningsområde. Framför allt är den naturligtvis en mindre användbar metod för kontroll
av tjänstemän och andra anställda med servicesysslor, ett problem som blir allvarligare i takt
med att tjänstearbetet ökar i omfattning och de rena produktionssysslorna blir färre. Också
inom produktionen kan den tekniska kontrollen förlora i användbarhet i samband med att
masstillverkning av standardiserade artiklar minskar i betydelse till förmån för mer flexibla
arbetsprocesser.
Den byråkratiska kontrollen har valts som lösning på dessa problem, enligt Edwards. Det
grundläggande syftet med denna kontrollform är att så långt möjligt upphäva motsättningen i
intressen mellan ledning och anställda. Detta görs genom att skapa en finfördelad
positionsstruktur i arbetsorganisationen, med en relativt omfattande intern rörlighet mellan
positionerna. På så sätt befrämjas ett förhållningssätt bland de anställda som är orienterat
mot individuell framgång snarare än solidaritet med övriga medlemmar i löntagarkollektivet.
Lojaliteten knyts till företaget och inte i första hand till den fackliga organisationen eller
arbetskamraterna. I stället för arbetsledare eller maskiner som kontrollinstrument används
noggrant utformade regler och rutiner vilka måste följas. Reglerna efterlevs beroende på den
anställdes lojalitet till företaget, eller p g a skötsamhet till följd av rädsla att gå miste om de
fördelar den anställde upplever sig ha inom ramen för anställningen. Likheterna mellan detta
kontrollsystem och vad som brukar kallas en företagsintern arbetsmarknad (Doeringer och
Piore 1971, Osterman 1984, Althauser 1989) är uppenbara, och Edwards ser också dessa
företeelser som väsentligen identiska med varandra.

6

De tre typerna av kontroll har visserligen tenderat att avlösa varandra under kapitalismens
utveckling, enligt Edwards, men han framhåller också att alla tre formerna fortfarande i viss
utsträckning förekommer parallellt. Den enkla kontrollen lever framför allt kvar inom
konkurrensutsatta mindre företag, ofta med personliga ägare, och på arbetsställen där de
anställdas uppgifter är okvalificerade och lättövervakade. Den tekniska kontrollen används
företrädesvis i de delar av tillverkningsindustrin som framställer standardiserade produkter i
långa serier. Den byråkratiska kontrollen, slutligen, är främst etablerad på stora arbetsplatser
med en stabil marknadssituation. Stabiliteten är en förutsättning för att kunna erbjuda
långsiktiga anställningsvillkor. Den kompetens de anställda besitter är i högre grad än annorstädes specifik för företaget. Att specifik kunskap byggs upp är en orsak till att ledningen
föredrar ett system med förhållandesvis långa anställningar och intern rörlighet, men också en
effekt av de stabila anställningsvillkoren.
Transaktionskostnadsansatsen
Edwards kontrolltypologi är således en utveckling av den enklare modell som Marx skisserade.
Det renodlade förhållandet mellan styrmekanismer på marknaden och inom företaget har
utvidgats från att gälla sambandet mellan extern anarki och intern enkel kontroll, till att
omfatta också ett samband mellan stabila marknadssituationer och interna byråkratiska
kontrollstrukturer. Den ekonomiska transaktionskostnadsansatsen, som bygger på Coase
tolkning av det dualistiska perspektivet på arbetsfördelning, omfattar likartade föreställningar
om relationen mellan marknad och företag. Williamson (t ex 1975, 1981, 1985) har
specificerat grunderna i denna tankemodell på följande sätt. Han gör två antaganden om
aktörers egenskaper, som båda saknas i det ortodoxa neoklassiska perspektivet: alla individer
är begränsat snarare än fullständigt rationella, och åtminstone vissa individer är svekfulla
egoister ('bounded rationality' respektive 'opportunism'). Dessa egenskaper innebär
potentiella svårigheter att genomföra effektiva transaktioner, men behöver inte ha negativa
konsekvenser om marknaden fungerar perfekt, dvs att fullständig information föreligger och
att antalet alternativa köpare och säljare är obegränsat. Problem uppträder dock om
marknadens karaktär avviker från detta idealtillstånd, vilket den i många sammanhang gör,
enligt Williamson. Prismekanismen fungerar inte tillfredsställande om det råder osäkerhet om
t ex kvaliteten hos en viss vara eller tjänst, eller om det råder brist på alternativa aktörer att
vända sig till vid missnöje med transaktionens resultat. Williamson talar om Den stora
förvandlingen ('The great transformation'), varmed menas den övergång från ett tillstånd ex
ante, där ett avtal mellan två parter ännu inte träffats och där stor konkurrens mellan alternativa köpare och säljare ännu kan råda, till ett tillstånd ex post, där en relation inletts mellan
parterna och investeringar gjorts för att genomföra transaktionen. Sådana investeringar kan
ofta vara specifika för transaktionen ifråga, så att värdet av de tillgångar investeringen leder
till blir lägre i andra sammanhang än vid den specifika transaktionen ('asset specificity').
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Därmed blir parterna bundna till varandra om tillgångarnas fulla värde skall kunna realiseras,
och sårbarheten för eventuell svekfullhet ökar eftersom antalet ekvivalenta alternativ till den
part som samarbete inletts med är begränsat.
Osäkerhet och begränsad konkurrens leder till att prismekanismen inte fungerar som den
borde. Vid en viss punkt når transaktionskostnaderna en nivå som gör det mer lönsamt att
organisera utbytet inom ramen för ett företag i stället för på marknaden. Därmed övergår
styrmekanismen från att vara baserad på pris till att grundas på auktoritet.
Anställningskontraktet är ett exempel på en sådan auktoritetsrelation. Detta kontrakt innebär
att köparen av arbetskraft under den tid som den anställde sålt till honom kan bestämma vad
den anställde skall göra. Arbetsgivaren behöver inte köpa färdigspecificerade enheter av
produkter eller tjänster på marknaden varvid han utlämnas åt den bristfälligt fungerande
prismekanismen, utan kan i stället styra över inköpta mängder arbetskraft inom ramen för sin
egen organisation. Kontrollproblemet består i att se till att arbetskraften på ett så effektivt
sätt som möjligt omvandlas till faktiskt arbete. Variationen i lösningar av denna uppgift, dvs
variationen i kontrollformer, bestäms enligt transaktionskostnadsansatsen av just de faktorer
som förklarar övergången från marknaden till företaget som arena för transaktionen, dvs
osäkerhet (informationsbrist) och fåtalsförhandling (begränsad konkurrens eller specificitet
hos åtråvärda tillgångar).
Williamson (1981:562ff, 1985:245ff) urskiljer fyra typer av regimer inom arbetsorganisationer
på basis av en korstabulering av dessa två bestämningsfaktorer. Vid liten osäkerhet i
utvärderingen av arbetet och låg specificitet hos arbetskraften råder en marknadslik situation.
Ingendera parten (arbetsgivare eller löntagare) har något större intresse av att ingå i en
långsiktig relation, eftersom ingen av dem förlorar på att byta arbetsgivare respektive anställd.
Denna organisationsform kallas för en intern kontantmarknad ('internal spot market'), och min
tolkning är att den motsvarar vad Edwards benämner enkel kontroll. Den motsatta typen av
arbetsorganisation kännetecknas av stor osäkerhet i utvärdering och hög arbetskraftsspecificitet, och kallas för internt organiserad grupp ('relational team'). Benämningen avspeglar att
osäkerhet i utvärdering av individuella arbetsprestationer ofta har samband med att arbetet
till väsentliga delar utförs i grupp, men detta är knappast ett nödvändigt villkor för att
osäkerhet skall uppträda. Denna kontrollform kännetecknas av att ledningen lägger ner stor
möda på att upphäva intressemotsättningen mellan företaget och de anställda genom att
stärka personalens samhörighet med företaget och genom att erbjuda långsiktiga
anställningsvillkor. Mellan de två ytterlighetsformerna finns ytterligare två typer av
arbetsorganisation. Den s k primitiva gruppen ('primitive team') är ett resultat av stor
osäkerhet vid utvärdering företrädesvis till följd av lagarbete men samtidigt låg specificitet i
arbetskraftens kompetens, medan den s k kontraktsmarknaden ('obligational market')
karakteriseras av det omvända, dvs liten osäkerhet vid bedömningen av arbetet men en hög
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grad av företagsspecifik kompetens. Williamson ser interna arbetsmarknader som ett typfall
av den sistnämnda formen.
Även om det definitionsmässigt anges vilka bestämningsfaktorer som ligger till grund för de
fyra olika organisationsformerna, så framstår det som mindre klart exakt hur deras respektive
kontrollmekanismer skiljer sig åt. Den allmänna principen för resonemanget är ändå tydlig: ju
mer det sammanhang som omger anställningen avviker från det som liknar en perfekt
marknad, desto mer utvecklad är arbetsorganisationen i form av bindningar mellan parterna
och regleringar av deras ömsesidiga åtaganden. Ouchi (1980), en medarbetare till Williamson,
tillämpar denna princip genom en utveckling av begreppen marknad, byråkrati och klan. Som
representant för transaktionskostnadsansatsen ser han byråkratin som en effekt av ett
marknadsmisslyckande, dvs att prismekanismen inte fungerar. Klanen, i sin tur, som motsvarar
Williamsons motpol till marknaden, uppkommer till följd av att även byråkratin misslyckas.
Eftersom möjligheterna till yttre reglering av anställningsrelationen vid det laget är uttömda,
går klanstrategin ut på ett slags inre reglering, nämligen att minska motsättningen i intressen
mellan ledning och anställda.
Öppna och slutna positioner
Det är uppenbart att Edwards utveckling av den marxistiska modellen för att analysera
kontrollformer är besläktad med transaktionskostnadsansatsen. Denna likhet har också
noterats på andra håll (se t ex Goldberg 1980, Green 1988, Lincoln och Kalleberg 1990). I båda
fallen ses styrmekanismerna på marknaden och i företaget som fundamentalt olika, men
samtidigt inbördes beroende. Det är avståndet till den perfekta konkurrensmarknaden som
avgör den interna kontrollstrukturens utformning. En sådan formulering anknyter också till
distinktionen mellan öppna och slutna positioner, som är central inom stora delar av såväl den
ekonomiska som sociologiska forskningen om skiktning i arbetslivet (Sörensen 1983,
Colbjörnsen 1986). Öppna positioner (eller jobb) besätts och belönas under marknadslika
former, dvs på basis av relationen mellan tillgång och efterfrågan och utan närmare
bindningar mellan arbetsgivare och anställda. Slutna positioner, å andra sidan, definieras av
att de i olika avseenden är avskärmade från marknadens spel. Avskärmningen orsakas av att
aktörerna har ett intresse av att vidmakthålla mer långsiktiga relationer med varandra, och
kontroll- och belöningsinstrument utformas i linje därmed.
Tillämpningen av distinktionen mellan öppna och slutna positioner omfattar flera viktiga
teoretiska perspektiv. Ett ekonomiskt exempel är effektivitetslönemodeller (Akerlof och Yellen
1986). I de sammanhang där de anställdas produktivitet är beroende av lönenivån, t ex då
arbetet är svårt att övervaka eller då kostnaderna för personalomsättning är höga, maximeras
arbetsgivarens vinst om han betalar sina anställda en lön ovanför den marknadsklarerande
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nivån. Mekanismen är bl a att den relativt sett höga lönen gör det kostsamt för den anställde
att förlora arbetet, vilket kan höja prestationsnivån. I modellen betonas efterfrågesidans
diversifiering, dvs att olika arbetsgivare skiljer sig åt med avseende på huruvida det är effektivt
(vinstmaximerande) att betala höga relativlöner. Sådana skillnader förklaras av faktorer som är
snarlika dem som framhålls i de ovan diskuterade dualistiska perspektiven av Edwards,
Williamson, m fl, dvs informationsbrist (övervakningsproblem) samt utveckling av
företagsspecifik kompetens och därmed förknippade inskolningskostnader. En
utbudsorienterad variant av denna modell är insider-outsider-teorin (Lindbeck och Snower
1988), enligt vilken anställda i slutna positioner ('insiders') använder sin marknadsmakt, som
härrör ur arbetsgivarens höga nyanställningskostnader, för att tillskansa sig lönepremier.
Inom sociologin är modern klassteori ett betydelsefullt exempel på tillämpning av skillnaden
mellan öppna och slutna positioner. I den modell som Goldthorpe (1980, 1982) utvecklat (se
även Erikson och Goldthorpe 1992), kan anställdas klasspositioner primärt kategoriseras efter
arten av relationen mellan arbetsgivare och löntagare. Två grundläggande typer av denna
relation urskiljs - arbetskontraktet och servicerelationen. Om arbetsgivaren kan utöva mer
eller mindre direkt kontroll över den anställde, så är ett enkelt kontrakt mellan de två parterna
tillräckligt, enligt vilket arbetskraft byts mot lön. Arbetskraftens omvandling till arbete låter sig
med andra ord lätt övervakas. Om den anställde däremot arbetar i en position som ger honom
eller henne en avsevärd autonomi i arbetsuppgifternas genomförande, så måste arbetsgivaren
använda andra metoder än direkt kontroll för att försäkra sig om att löntagaren beter sig
ansvarsfullt och lojalt. Detta kräver typiskt sett ett mer utvecklat belöningssystem än i det
enkla arbetskontraktets fall. Ett förhållande av den typen kallas servicerelation, inom vilken de
anställda i utbyte mot tid plus lojalitet erhåller en relativt hög lön plus en rad andra
belöningar, av vilka en del har prospektiv karaktär, såsom karriärmöjligheter. Samma typ av
distinktion använder Wright (t ex 1985) för att förklara skillnader i villkor mellan olika
klasskategorier bland anställda. Med Wrights formulering delar arbetsgivaren ut
lojalitetsförmåner ('loyalty dividends') till vissa löntagare som ett sätt att lösa de
kontrollproblem som råder i relation till anställda i strategiska positioner, bl.a positioner i
närheten av företagets lednings- och kontrollfunktioner (1985:94).
Motsättningar inom det dualistiska perspektivet
De perspektiv på kontrollformer i arbetsorganisationer som hittills behandlats låter sig, som vi
sett, inordnas i en central och inflytelserik forskningstradition med en i stora stycken
gemensam grundsyn. Detta hindrar emellertid inte att det finns viktiga skillnader mellan de
olika modeller som skisserats. Det hindrar heller inte att det finns alternativa ansatser som har
helt andra sätt att förstå hur organisationer fungerar. Härnäst diskuteras kortfattat några av
dessa teoretiska skiljelinjer, innan vi formulerar specifika hypoteser för empirisk granskning.
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En fundamental skillnad inom den tradition som utgår från den dualistiska synen på
arbetsfördelning och ekonomisk organisation gäller vad som antas vara drivkraften bakom
tillämpningen av olika kontrollstrategier. Att vinstmaximering är det centrala motivet för
arbetsgivarna (i den privata sektorn) råder det i stort sett enighet om. Det är i tolkningen av
vad vinstmaximering innebär som uppfattningarna går isär. Bland dem som bygger på
marxistiska modeller betonas distinktionen mellan lönsamhet och effektivitet, och att det är
det förra snarare än det senare som utgör det främsta medlet till höga vinster (Bowles 1985,
Bowles och Edwards 1985, Bowles och Gintis 1990). Lönsamheten, i sin tur, anses visserligen
inte vara oberoende av effektiviteten men antas framför allt sammanhänga med makt. Om
lönsamhet definieras som det överskott en verksamhet genererar och effektivitet definieras
som mängden producerade enheter per enhet insatt arbete, så är det uppenbart att en viss
arbetsprocess kan göras mer lönsam trots en minskad effektivitet, nämligen om arbetslönen
kan sänkas mer än arbetstiden ökar med bibehållen produktionsvolym. Makt är i
sammanhanget en avgörande resurs för arbetsgivaren, eftersom den hjälper honom att hålla
nere lönen eller öka arbetsintensiteten. Ekonomer som använder
transaktionskostnadsansatsen problematiserar däremot inte förhållandet mellan lönsamhet
och effektivitet, utan antar att strävan efter vinstmaximering leder till ett sökande efter så
effektiva organisationslösningar som möjligt. Det är naturligtvis svårt att avgöra vilken av
dessa uppfattningar som är mest korrekt. Möjligen är det mer en fråga om olika världsbilder
än prövbara påståenden. Det förekommer dock en diskussion med försök till empiriska
belysningar, främst baserade på ekonomisk-historiska analyser av förändringar i arbetets
organisering (se t ex Marglin 1974, Stone 1975, Landes 1986, Gustafsson m fl 1991).
Bowles (1985) framhåller ytterligare en viktig skiljelinje mellan de två perspektiven, vilka han
kallar för det marxistiska respektive det neo-hobbesianska synsättet, nämligen att det förra
ser aktörernas preferenser som endogent bestämda och därmed föränderliga medan det
senare utgår från exogent givna aktörsegenskaper (såsom Williamsons 'opportunism'). Detta
förefaller dock tveksamt, bl a i ljuset av att en väsentlig kontrollstrategi i båda perspektiven
går ut på att få de anställda att identifiera sig med företagsledningen och därmed undergräva
den intressemotsättning mellan parterna som annars råder. En sådan kontrollform skulle vara
verkningslös om aktörernas förhållningssätt var oföränderliga. Williamson preciserar i själva
verket antagandet om svekfull egoism till en egenskap som uttryckligen varierar: "At least
some individuals are opportunistic at least some of the time" (1985:xxx). Därigenom får
egoisters egenskaper stor betydelse för kontrollsystemets utformning i en arbetsorganisation,
även om egoisterna bara utgör en liten minoritet av alla anställda.
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Alternativ till det dualistiska perspektivet
Alternativa perspektiv på arbetsorganisationer, vars huvudströmning är den s k nya
institutionalismen inom organisationssociologin (se Powell och DiMaggio 1991), avviker från
vad vi ovan kallat det dualistiska synsättet på framför allt två punkter. För det första betonar
företrädare för de alternativa ansatserna att aktörerna i det ekonomiska systemet inte kan ses
som isolerade atomer, utan att de (så gott som) alltid agerar i ett socialt sammanhang som
påverkar deras handlingar. För det andra ifrågasätts giltigheten av antagandet att aktörer i
huvudsak handlar rationellt och strategiskt. På båda dessa punkter används argument som
leder till att distinktionen mellan marknadens och företagets styrsystem tenderar att upplösas.
Vad gäller kritiken mot den atomistiska tendensen hos vissa dualistiska modeller är udden
främst riktad mot de neoinstitutionella ekonomerna, t ex inom transaktionskostnadsansatsen.
Granovetter (1985), t ex, anser att så gott som alla transaktioner är inneslutna ('embedded') i
nätverksrelationer. Även aktörer som är självständiga gentemot varandra i ekonomisk eller
juridisk mening, så att de t ex arbetar i olika företag, upprättar ofta sociala band mellan sig
som de utnyttjar under lång tid vid sina inbördes transaktioner. Detta gör det missvisande att
karakterisera marknaden som en arena där fullständigt oberoende aktörer möts och genomför
kortsiktiga transaktioner med varandra via en opersonlig prismekanism. Att marknaden precis
som företaget är en social struktur är i själva verket ett allmänt antagande hos kritikerna av
det dualistiska perspektivet (jfr White 1980). Den fria marknaden ses som en fiktion, som
aldrig förekommer i renodlad form, och som för att alls upprätthållas kräver sociala
arrangemang, t ex en statsapparat eller annan kontrollinstans. En annan del av argumentet att
de ekonomiska aktörerna måste förstås i sitt sociala sammanhang går ut på att
förhållningssätt och relationer är endogena, inte bara i förhållande till ekonomiska
omgivningsfaktorer, utan även till sociala, politiska och kulturella kontexter (se t ex Burawoy
1983, 1985, Dore 1973, Gallie 1978, Lincoln och Kalleberg 1990). Kontrollformer som passar
väl in i t ex en amerikansk organisation kanske fungerar dåligt i Sverige eller Japan, därför att
attityder och handlingsmönster hos arbetsgivare och anställda formats av sinsemellan
olikartade omgivningar. På grund av sådana variationer, som också kan gälla mycket mindre
enheter än hela länder (t o m små unika nätverk av särpräglade individer), är det oftast inte
meningsfullt att formulera hypoteser eller modeller som avser arbetsorganisationer i största
allmänhet. Därför är oftast fallstudier att föredra framför försök att generalisera på grundval
av ett stort antal mer eller mindre olikartade organisationer.
Att aktörer inte annat än undantagsvis handlar rationellt och strategiskt, är den andra
huvudsakliga ståndpunkten hos de alternativa perspektiven. I stället antas handlingar och
beteenden antingen vara grundade på normer eller vara rutinmässiga och oreflekterade (eller
rentav irrationella). Detta synsätt får stora konsekvenser för bilden av vad som sker i en
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arbetsorganisation. Ledningen för ett företag strävar inte efter att maximera vinsten eller
något annat optimalt tillstånd, utan nöjer sig med att försöka se till att företaget överlever och
uppvisar ett hyggligt resultat. Det är dock svårt att styra verksamheten, så även dessa måttliga
ambitioner kan vara problematiska att uppnå (Zukin och DiMaggio 1990). Den låga
styrbarheten beror på en rad faktorer - att företag är komplexa enheter med många individer
och avdelningar vars handlingar är svåra att koordinera, att den tillgängliga informationen om
såväl den interna verksamheten som den externa miljön ofta är bristfällig, att företagets omgivning är föränderlig och osäker, mm. Dessa förhållanden förstärker ledningens ickemaximerande förhållningssätt; det mest realistiska är att sätta målen ganska lågt.
Transaktionskostnadsansatsens tolkning av den byråkratiska organisationen som en effektiv
lösning av marknadsmisslyckanden anses därför vara naiv (Granovetter 1985, Meyer 1990,
Perrow 1986). Transaktionskostnaderna kan snarare antas vara exceptionellt höga just inom
byråkratier. Möjligheterna att genom ett kontrollsystem skapa effektivitet i organisationen är
mycket begränsade.
Precis som vinstmaximeringsantagandet kritiseras för att vara orealistiskt, framhålls i de
alternativa perspektiven att inte heller de anställda handlar strategiskt i någon större
utsträckning. Strävan efter att erhålla högsta möjliga ersättning för minsta möjliga arbetsinsats
är ett sällsynt undantag, inte normalfallet. I stället håller löntagarna en åtminstone hygglig
arbetstakt utan att något särskilt kontrollsystem behövs. Detta gör de därför att de känner
stolthet eller annan tillfredsställelse över goda arbetsprestationer, eller att de följer en allmän
norm som påbjuder arbetsamhet och plikttrogenhet, eller att de känner solidaritet med andra
personer i organisationen, eller därför att de helt enkelt arbetar på med sina uppgifter utan
att reflektera särskilt mycket över hur stor deras insats egentligen borde vara (Hodgson 1988,
Burawoy och Wright 1990, Powell och DiMaggio 1991). Kontrollproblemet inom arbetsorganisationer är därför starkt överdrivet, hävdar kritikerna av det rationalitetsbaserade
perspektivet. Inte nog med att det är svårt, på gränsen till omöjligt, att kontrollera de olika
delarna av en organisation; i många fall är det också onödigt eftersom de anställda sköter sig
rätt väl på egen hand.
Det ligger otvivelaktigt en hel del i dessa alternativa perspektiv(även om vissa inslag i dem
framstår som inbördes oförenliga). Frågan är närmast var det är lämpligt att lägga
tyngdpunkten i förståelsen av organisationers kontrollformer. Detta är svårt att slutgiltigt
avgöra genom empirisk prövning. De alternativa perspektiven får en naturlig fördel genom att
de för det första tar med fler faktorer i modellen, vilket självfallet ger ett minst lika stort
förklaringsvärde som en enklare modell, och att de, för det andra, antar att de samband som
råder mellan olika faktorer är relativt svaga eller osystematiska, vilket gör att brister i
datamaterialet som leder till brus i de empiriska analyserna kan se ut som stöd för modellen
utan att vara det. Att analysera enstaka fall i stället för större urval av organisationer kan vara
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ett värdefullt komplement, men innebär knappast någon lösning av problemet. Bortsett från
svårigheterna att generalisera utifrån enstaka fall, så gäller i allmänhet att ju närmare man
befinner sig det som skall studeras, t ex ett företag, desto fler detaljer och komplikationer blir
synliga som avviker från entydigt formulerade samband. Fallstudier kan därför som regel
förväntas utfalla till stöd för de perspektiv som betonar mångfald och undantag snarare än
rätlinjiga mönster.
På den teoretiska nivån anser jag att det som ovan kallats det dualistiska perspektivet är
fruktbart att utgå ifrån vid formuleringar av hypoteser. Även om det är riktigt att distinktionen
mellan marknad och byråkrati (eller företag) inte är renodlad i praktiken, bl a till följd av de
förhållanden som nyss framhölls, så är den så tydlig i princip att det är värt att undersöka
vilken räckvidd de modeller har som bygger på den.
Hypoteser - Allmänna utgångspunkter
I det här avsnittet formuleras hypoteser som utgår från den grundläggande principen härledd
ur det dualistiska perspektivet på arbetsfördelning, nämligen att graden av reglering i en
arbetsorganisations kontrollsystem är proportionell mot organisationens avstånd till
marknadslika förhållanden. Vid ena ytterpunkten av relationen mellan marknad och
organisation återfinns det samband som Marx beskrev som att den perfekta marknadens
anarki motsvaras av företagets enkla despotism. Vid den andra ytterpunkten återfinns starka
inskränkningar i de förhållanden som kännetecknar en perfekt marknad, vilka motsvaras av ett
välutvecklat kontrollsystem där regleringen av arbetsorganisationen är långt driven.
Dessa två ytterligheter är den enkla (eller direkta) kontrollformen respektive den byråkratiska
kontrollformen, vilka kommer att ges huvuddelen av utrymmet i den empiriska analysen
nedan. Två typer av hypoteser formuleras. För det första är det av intresse att undersöka i
vilken mån som de olika kontrollformerna verkligen utgör distinkta system vilka omfattar de
beståndsdelar de teoretiskt förväntas ha. För det andra är det viktigt att studera om
drivkrafterna bakom de kontrollformer som förekommer faktiskt är de faktorer som anges i de
teoretiska modellerna.
Hypoteser om kontrollformernas typologi
Enkel kontroll
Enkel eller direkt kontroll kännetecknas främst av att de anställda står under uppsikt av någon
arbetsledare, chef eller förman när de utför sina uppgifter. Detta är den mest primitiva typen
av strategi för att se till att de anställda gör vad de skall. Som tidigare framhållits har systemet
beskrivits i historiska termer bl a av radikala ekonomer (t ex Edwards 1979), som den
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ursprungliga kontrollstruktur som tillämpades t ex i fabriker under den tidiga kapitalismen.
Men självklart tillämpas det fortfarande i viss utsträckning. Det bör också motsvara ungefär
vad Williamson (1981, 1985) kallar för en intern kontantmarknad. Såsom varande ett
osofistikerat system beläget nära marknaden kan det antas sammanhänga med ett antal
andra egenskaper hos enkla anställningsrelationer där personalens grad av utbytbarhet är
hög, nämligen:
(1) Låg lön;
(2) Osystematisk eller godtycklig lönesättning, t.ex
a) litet inflytande av positionsegenskaper, och
b) litet inflytande av arbetsplatsintern eller yrkesmässig erfarenhet;
(3) Beslut om arbetets uppläggning är till stor del förlagda utanför den anställdes kontroll, och
i stället koncentrerade till den anställdes närmast överordnade;
(4) Arbetsorganisationens struktur är hierarkisk, så att kontrollspännvidden (antal underställda
per chef eller arbetsledare) är smal.
Faktorerna (3) och (4) skall ses i ett sammanhang. Det är inte givet hur en hierarkiskt
uppbyggd organisation skall uppfattas i kontrollhänseende. En struktur med få underställda
per chef eller arbetsledare antar olika karaktär beroende på den överordnades befogenheter. I
den enkla kontrollens fall är det uppenbart att befogenheterna är stora, vilket uttrycks genom
punkt (3). En liknande hierarkisk situation, dvs med en smal kontrollspännvidd, men där
arbetsledarens makt gentemot de underlydande är mindre, är snarast att beteckna som en
variant av byråkratisk kontroll (Lincoln och Kalleberg 1990). Vi återkommer till detta nedan.
Om faktorerna (1) till (4) sammanhänger med varandra och dessutom är relaterade till en
uttalad användning av direkt uppsikt över de anställdas arbete, så kan slutsatsen dras att det
föreligger ett distinkt system av enkel kontroll. På grundval av en sådan inledande analys kan
man sedan undersöka vad som förklarar variationen i denna kontrollform, och beskriva hur
utbredd kontrollformen är i olika sektorer av arbetslivet.
Byråkratisk kontroll
I mångt och mycket är den byråkratiska kontrollformen den enkla kontrollens motsats. I stället
för att stå under arbetsledarens uppsikt styrs de anställdas arbete av regler och rutiner inom
organisationen. Detta är en betydligt mer sofistikerad och välutvecklad struktur än den
primitiva direkta kontrollen. De anställda är här mycket mer integrerade i verksamheten, och
det finns ömsesidiga beroendeförhållanden mellan ledning och personal. Graden av
utbytbarhet av de anställda är låg. Kontrollformens kännemärken är:

15

(1) Hög lön;
(2) Systematisk lönesättning, t ex
a) stort inflytande av positionsegenskaper, och
b) stort inflytande av arbetsplatsintern eller yrkesmässig erfarenhet;
(3) Långsiktiga anställningsrelationer;
(4) En hierarkisk organisationsstruktur (smal kontrollspännvidd) sammankopplad med
inflytande för de underställda och goda befordringsmöjligheter; samt
(5) Ett normativt klimat som präglas av samförstånd mellan ledning och anställda.
De två senare faktorerna behöver kommenteras närmare. Vad gäller det normativa klimatet
finns ett slags dubbelhet i den byråkratiska kontrollens karaktär (se Lincoln och Kalleberg 1990
för en bra diskussion). ena sidan är en regelstyrd struktur negativ för dem som skall verka i
den, eftersom den kan vara opersonlig, stel och svårforcerad. Av Edwards (1979) beskrivs den
som den mest långtgående formen av kontroll, genom den intrikata kombinationen av att vara
noggrant planerad och utstuderad men samtidigt anonym och otillgänglig för dem som
arbetar under den. andra sidan är det en fördel för de anställda att verksamheten är
regelstyrd, eftersom detta gör dem mindre utlämnade åt ledningens godtycke. I själva verket
kan reglerna till inte oväsentlig del vara ett resultat av förhandlingar mellan de båda parterna.
Den springande punkten är dock denna: det grundläggande syftet med den byråkratiska
kontrollen (ur arbetsgivarens synvinkel) är att minska intressemotsättningen mellan ledning
och anställda. Följsamhet mot reglerna i frånvaro av mer direkta kontrollmekanismer
förutsätter att de anställda uppfattar sitt egenintresse som förenligt med ledningens eller
"organisationens" intresse.
Den hierarkiska strukturen har också en i viss mån flertydig karaktär. Som vi redan varit inne
på, kan en smal kontrollspännvidd vara förenlig med såväl den direkta som den byråkratiska
kontrollformen. Den avgörande frågan är därvid hur stora befogenheter som koncentreras till
chefen eller arbetsledaren på de underställdas bekostnad. Men graden av hierarki i
arbetsorganisationen kan också ha en självständig betydelse. Ju fler nivåer organisationen
omfattar (givet dess storlek), desto större blir chanserna till befordran. Detta är betydelsefullt
eftersom de interna karriärmöjligheterna är ett viktigt medel för att knyta de anställda
närmare till organisationen. Ett annat sådant medel är den relativt höga lönenivå som
kännetecknar den byråkratiska kontrollformen, och även på denna punkt finns ett samband
med den hierarkiska strukturen. Allt annat lika, så är den genomsnittliga lönen högre i
organisationer med fler chefsnivåer, vilket bl a sammanhänger med att strukturen inte kan
legitimeras utan påtagliga löneskillnader mellan nivåerna (Hedström 1988).
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Hypoteser om kontrollformernas drivkrafter
Vi angav tidigare de antaganden som ligger bakom den neoklassiska ekonomiska modellen av
överenskommelser mellan aktörer på marknaden, där transaktionerna är kostnadsfria. Enligt
vår tolkning av de modeller som utvecklats inom det dualistiska perspektivet på
arbetsfördelning och organisation är en grundläggande hypotes att ju mindre antagandena om
den perfekta marknaden är uppfyllda för en viss arbetsorganisation, desto mindre liknar dess
kontrollsystem den enkla kontrollen, och desto mer liknar systemet i stället den byråkratiska
kontrollformen.
För att upprepa marknadsantagandena, är de att:
* antalet alternativa transaktionspartners är obegränsat;
* informationen om alternativens egenskaper är fullständig;
* fullständiga kontrakt kan specificeras utan svårighet; och
* slutna kontrakt efterlevs alltid till punkt och pricka.
I den empiriska analysen behandlas faktiskt existerande arbetsorganisationer. Detta betyder
att ett beslut redan är fattat om att genomföra produktionen av varor eller tjänster via
anställningsrelationer i stället för att kontraktera självständiga producenter. Vi för därför in de
fyra antagandena ovan i organisationen, och låter dem huvudsakligen avse den interna
relationen mellan organisationens ledning och anställda. Därvid erhålls följande specifika
hypoteser.
HYPOTES 1: Ju mer specifik (särskilt arbetsplatsspecifik) de anställdas kompetens är, i desto
större utsträckning tillämpas byråkratisk kontroll (snarare än enkel kontroll);
MEKANISM: Antalet alternativa partners är begränsat.
HYPOTES 2: Ju svårare de anställdas arbete är att utvärdera, i desto större utsträckning
tillämpas byråkratisk kontroll (snarare än enkel kontroll);
MEKANISM: Kontraktets efterlevnad mer problematisk.
HYPOTES 3: Ju högre svårighetsgraden är på de anställdas arbetsuppgifter, i desto större
utsträckning tillämpas byråkratisk kontroll (snarare än enkel kontroll);
MEKANISMER: Om arbetsuppgifterna är svåra att utföra, så blir (a) information om potentiella
utövares egenskaper mer väsentlig, (b) specificering i förväg av vad de anställda skall göra
svårare (om än viktigare), och (c) utvärderingen av arbetet mer problematisk.
Ovanstående hypoteser avser antagna samband mellan karaktären av de anställdas arbete och
den kontrollform som tillämpas i arbetsorganisationen. Men också organisationens egna
egenskaper bör samvariera med dess kontrollformer, enligt de resonemang som tidigare förts.
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I enlighet med principen om betydelsen av avståndet från marknadslika förhållanden kan den
byråkratiska kontrollen antas vara mest utbredd inom stora organisationer med en stabil
verksamhet och en låg grad av konkurrensutsatthet. Det är framför allt inom den typen av
organisationer som långsiktiga anställningskontrakt upprättas. Alla dessa egenskaper
förmodas vara relaterade till valet av kontrollform, och vi sammanfattar detta som följer:
HYPOTES 4: Ju mer organisationen är avskärmad från antingen produktmarknaden eller den
externa arbetsmarknaden eller bådadera, i desto större utsträckning tillämpas byråkratisk
kontroll (snarare än enkel kontroll);
INDIREKT MEKANISM: Via graden av specifik kompetens hos de anställda (se hypotes 1 ovan);
DIREKTA MEKANISMER: Avståndet till marknaden befrämjar långsiktiga strategier vid
kontrollsystemets uppbyggnad genom en relativt låg sårbarhet för tillfälliga avvikelser från
höga prestationsnivåer.

Prövning av kontrollformernas typologi
Analysstrategi
Redovisningen nedan av empiriska resultat följer formuleringen av de hypoteser som nyss
angavs. Först prövas om kontrollformernas typologi är den som teoretiskt förväntats. I
avsnittet därefter analyseras kontrollformernas drivkrafter. Slutligen ges en beskrivning av
variationer i kontrollmönster mellan olika kategorier av arbetsplatser.
I Arbetsplatsundersökningen skiljer vi mellan tre grupper av anställda: högre tjänstemän,
övriga tjänstemän (dvs på låg- och mellannivå) och arbetare. Dessa hålls åtskilda eftersom det
i de flesta sammanhang kan förmodas att deras villkor är inbördes olika. Många av frågorna i
undersökningen har därför ställts separat för dessa grupper, antingen för var och en eller (av
utrymmesskäl) för en enda av dem. Frågorna om kontrollformer har i huvudsak ställts på så
sätt att de olika personalkategorierna bör behandlas för sig. För att underlätta analysen och
resultatredovisningen har gruppen "högre tjänstemän" i stort sett undantagits från den
empiriska prövningen nedan. Det finns ett praktiskt och ett teoretiskt skäl till detta. Det praktiska skälet är att de arbetsplatser som besvarat specifika frågor om de högre tjänstemännen
är relativt få, p.g.a att denna löntagarkategori är den minsta av de tre som urskilts. Resultaten
för denna grupp arbetsplatser blir därför mindre tillförlitliga än vad som gäller för de andra två
grupperna. Det teoretiska skälet är att kontrollen av högre tjänstemän rimligen är av en annan
art än kontrollen av anställda på lägre nivåer i organisationen; i många fall torde det vara
viktigare att studera vem och vad de högre tjänstemännen kontrollerar än vem och vad som
kontrollerar dem. Även om kontrollformerna till en inte oväsentlig del kan vara gemensamma
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för de olika löntagargrupperna, så kan det vara på sin plats med en särskild analys av de högre
tjänstemännens villkor. Analysen här begränsas således till de kontrollformer som
arbetsplatserna använder gentemot arbetare respektive tjänstemän på låg- och mellannivå.
Den sistnämnda kategorin benämns i fortsättningen helt enkelt tjänstemän.
Prövningen av huruvida kontrollformernas teoretiskt urskilda egenskaper även hänger
samman empiriskt med varandra, så att de kan sägas utgöra distinkta kontrollsystem, görs
med hjälp av korrelationsanalyser. Det inbördes sammanhanget mellan variablerna fastställs
med en test av sambandens riktning och styrka. Testen ger två besked: a) om
sambandsmönstret är sådant att alla ingående variabler hänger samman på ett förväntat sätt,
eller om en eller flera av variablerna inte passar in i mönstret p.g.a teoretiskt felvända
samband med övriga egenskaper; b) styrkan hos sambandsmönstret, som mäts med den
genomsnittliga korrelationen mellan variablerna samt med koefficienten Cronbach's alpha.
Den senare (som varierar mellan 0 och 1) är beroende av både antalet ingående variabler och
storleken på variablernas inbördes korrelationer.Någon exakt gräns för hur hög
genomsnittskorrelationen eller alpha bör vara för att sambandsmönstret skall sägas vara
starkt eller svagt är knappast meningsfull att ange. Det avgörande kriteriet är huruvida alla
egenskaperna samvarierar i förväntad riktning, med bivillkoret att sambanden i huvudsak är
klart skilda från noll. Det är värt att betona att det i första hand är förekomsten av hela
mönster som är av intresse, inte styrkan eller signifikansen hos enstaka samband.
Utöver indelningen av arbetsplatserna med avseende på om frågorna avser personalgrupperna arbetare eller tjänstemän särskiljs även affärsdrivande organisationer
(huvudsakligen privata företag), stora arbetsplatser (100 eller fler anställda) samt
tillverkningsindustrin. Det är motiverat att särskilt studera dessa kategorier, bl a eftersom
många av de teoretiska resonemang som ligger till grund för den empiriska analysen hänför sig
främst (om än långtifrån uteslutande) till dem. Vidare är det sannolikt att ägandeform, storlek
och verksamhetstyp har betydelse för arbetsorganisationens struktur i allmänhet, och därmed
kanske också för kontrollformernas karaktär.

Enkel kontroll
På grundval av den tidigare diskussionen av den enkla kontrollens karakteristika, urskiljs
följande fem egenskaper vilka antas vara gemensamma för denna kontrollform.(Variablernas
namn anges i versaler.)
(1) Arbetet kontrolleras genom uppsikt från närmast överordnade i organisationen (DIREKT);
(2) Beslut om vilka arbetsuppgifter som skall utföras tas av omedelbart överordnade (BOSSA);
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(3) Beslut om vilka arbetsmetoder som skall användas tas av omedelbart överordnade
(BOSSB);
(4) Lönen är låg (LLÖN);
(5) Lönesättningen är osystematisk, dvs lönenivån är i liten utsträckning avhängig erfarenhet
och positionsegenskaper (OSYS).
Sambandsmönstret mellan dessa egenskaper visas i tabell 1. Plustecken i kolumnerna betyder
att de respektive egenskaperna uppvisar förväntade (positiva) samband med de övriga
variablerna, medan negativa tecken innebär motsatsen. De redovisade genomsnittliga
korrelationerna och alphakoefficienterna bygger enbart på de egenskaper som har förväntade
samband med varandra.
TABELL 1 HÄR
I den övre delen av tabellen åskådliggörs den enkla kontrollens sambandsstruktur bland
arbetare. För arbetargruppen som helhet sammanhänger de mer omedelbara indikatorerna
på enkel kontroll med varandra på ett tydligt och förväntat sätt (DIREKT, BOSSA, BOSSB),
medan lönevariablerna (LÖN, OSYS) faller ur ramen. Då affärsdrivande organisationer, stora
arbetsplatser, samt tillverkningsindustrin särskiljs från övriga arbetsställen erhålls däremot
hela det förväntade mönstret. På dessa arbetsplatser samvarierar således samtliga fem
egenskaper med varandra på just det sätt som antagits känneteckna den enkla
kontrollformen. Det är dock klart att lönenivån och lönesättningen är de svagaste
komponenterna i mönstret.
Liknande slutsatser kan dras i tjänstemännens fall (se tabellens nedre del). Det är de tre mer
direkta indikatorerna som uppvisar ett konsekvent och förväntat mönster av inbördes
samband. Lönenivå passar in i mönstret inom affärsdrivande organisationer och inom
industrin, men inte generellt och inte heller på alla stora arbetsställen sammantagna.
Osystematisk lönesättning sammanhänger med den enkla kontrollformen bland tjänstemän
endast inom industrin.
På grundval av resultaten i tabell 1 kan vi konstatera att ett distinkt system av enkel kontroll
tycks existera, men att det inte alltid omfattar alla de egenskaper som teoretiskt kunde
förväntas höra dit. Strukturen är tydligare för arbetare än för tjänstemän, vilket inte är
förvånande. Den enkla kontrollformen kan antas vara mer utbredd bland arbetarna, därför att
den är mer tillämpbar på den typen av jobb än på många kanske mer självständiga
tjänstemannauppgifter. Att den enkla kontrollens sambandsstruktur då även är mer
framträdande för arbetarna framstår som ganska naturligt.
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Sambandsbilden är också skarpare för de arbetsplatskategorier som granskades särskilt
(affärsdrivande organisationer, stora arbetsplatser, och tillverkningsindustrin). Orsakerna till
detta vore värda att systematiskt reda ut, men en sådan analys får anstå tillsvidare. Resultatet
är dock knappast uppseendeväckande, med tanke på dessa arbetsplatstypers centrala position
inom mycket av organisations- och arbetslivsforskningen. Det är möjligt att de affärsdrivande
organisationernas (eventuellt) tydligare resultatorientering, de stora arbetsplatsernas
(eventuellt) mer markerade organisationsstruktur, och tillverkningsindustrins (eventuellt) mer
specialiserade arbetsprocesser är vad som fäller utslaget. Detta kan vi för närvarande inte
avgöra.
Att det just är lönevariablerna som tenderar att avvika från det förväntade mönstret beror
säkert delvis på att lönenivån och lönesättningen sammanhänger med så många andra
faktorer än kontrollformens karaktär. Men det är sannolikt också viktigt att ta hänsyn till den
svenska arbetsmarknadskontexten. Den enkla kontrollformens samvariation med låga löner
och osystematisk lönesättning är en hypotes som i huvudsak bygger på amerikansk forskning. I
Sverige är som bekant lönebildningen fortfarande mycket mer reglerad, centraliserad och
präglad av jämlikhets- och rättviseöverväganden än i USA, även om skillnaderna mellan
systemen torde ha minskat under senare år. Det är därför ett rimligt resultat att lönerna inte
är påtagligt lägre eller sätts på ett mycket mer godtyckligt vis på de arbetsplatser som
tillämpar den enkla kontrollformen. Hypotesen om relationen mellan lön och kontroll får
emellertid ändå ett visst stöd, eftersom de måttliga samband som påvisats i flera viktiga fall
går i förväntad riktning.
Byråkratisk kontroll
Den byråkratiska kontrollformen försöker vi urskilja empiriskt genom att studera
samvariationen mellan följande sex egenskaper, vilka är valda utifrån de kriterier som tidigare
angavs i samband med hypotesformuleringen.
(1) Arbetsplatsen har en tydlig regelstruktur som omger de anställdas arbete (REGEL);
(2) Anställningarna är långsiktiga (BIND);
(3) Befordringschanserna är goda (BEF);
(4) Det normativa klimatet präglas av samförstånd mellan ledning och anställda (KLIM);
(5) Lönen är hög (HLÖN);
(6) Lönesättningen är systematisk, dvs lönen är i hög grad avhängig erfarenhet och
positionsegenskaper (SYS).
Sambandsstrukturen redovisas i tabell 2. Liksom tidigare återges resultaten för arbetare i den
övre delen av tabellen, och för tjänstemän i den nedre delen.
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TABELL 2 HÄR
För alla arbetsplatstyper sammantagna är strukturen helt och hållet den förväntade i
arbetargruppens fall. Samtliga sex egenskaper korrelerar positivt med varandra, även om den
genomsnittliga styrkan av sambanden endast är måttlig. Det tydligaste sambandsmönstret
återfinns på stora arbetsplatser, och det visar sig att samvariationen i stort sett ökar ju större
arbetsplatsen är (det senare framgår ej av tabellen).Inom affärsdrivande organisationer faller
lönenivå (HLÖN) ur ramen, men detta är det enda negativa tecken som förekommer. Det
övergripande mönstret är således klart: den byråkratiska kontrollen är ett tydligt urskiljbart
system vad gäller arbetargruppen.
Detsamma kan i stort sett sägas om arbetsplatsernas kontroll av tjänstemännen. Visserligen är
det något fler avvikelser från den förväntade strukturen som förekommer för denna kategori,
men den sammantagna bilden är ändå klar. Långsiktiga anställningar (BIND), ett normativt
klimat präglat av samförstånd (KLIM) och en systematisk lönesättning (SYS) tillhör
genomgående sambandsstrukturen. REGEL faller ur mönstret då alla arbetsplatser betraktas
sammantagna, men korrelerar på ett förväntat vis med övriga egenskaper inom såväl
affärsdrivande organisationer, stora arbetsplatser, som inom industrin. Lönenivå tillhör inte
strukturen inom affärsdrivande verksamheter, och inom industrin är inte heller
befordringschanserna (BEF) en del av bilden. Alla övriga samband bland tjänstemännen går
dock i förväntad riktning.
Liksom beträffande den enkla kontrollen är det således möjligt att klart urskilja ett system av
byråkratisk kontroll. Så gott som alla de prövade sambanden mellan kontrollformens olika
egenskaper har befunnits ha den teoretiskt förväntade innebörden, även om samvariationens
genomsnittliga styrka framstår som måttlig. Vidare tycks strukturen hos såväl den byråkratiska
som den enkla kontrollen vara något tydligare inom arbetargruppen än inom
tjänstemannakategorin . Vi kan därmed sammanfattningsvis konstatera att den teoretiska
diskussionen av kontrollformernas typologi till huvuddelen visat sig fruktbar att tillämpa på
svenska arbetsorganisationer. I nästa avsnitt övergår vi till att studera orsaksfaktorerna bakom
arbetsplatsernas kontrollsystem.
Prövning av kontrollformernas drivkrafter
Analysstrategi
Tidigare angav vi fyra hypoteser om bestämningsfaktorer till arbetsplatsernas kontrollsystem.
Principen bakom alla fyra hypoteserna är att graden av marknadslikhet i arbetsplatsens
transaktioner antas förklara kontrollformens karaktär. Tre av hypoteserna handlar om
arbetsprocessens art: specificitet i den kompetens som används, övervakningsproblemets
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omfattning, och arbetsuppgifternas svårighetsgrad. Den fjärde hypotesen avser arbetsplatsens
avstånd till produkt- respektive arbetsmarknaden.
Hypotesprövningen genomförs separat för enkel och byråkratisk kontroll. Uppsättningen av
oberoende variabler (förklaringsfaktorer) är dock identisk för de båda kontrollformerna. Med
något undantag förväntar vi oss att drivkrafterna är desamma för respektive kontrollsystem,
men att effekterna går åt motsatta håll. I likhet med prövningen av kontrollformernas typologi
analyseras arbetare och tjänstemän var för sig. Separata analyser genomförs även för den
kategori arbetsplatser som har affärsdrivande verksamhet, eftersom deras
marknadsförhållanden på viktiga punkter skiljer sig från vad som gäller på andra typer av
arbetsplatser.
Metoden är vanlig regressionsanalys, dvs variationen i en beroende variabel (kontrollform)
återförs på de olika prediktorerna (förklaringsfaktorerna), varvid estimat erhålls på effekten av
var och en av prediktorerna givet en viss nivå på (konstanthållet för) alla övriga oberoende
variabler. Analysen ger också besked om det totala förklaringsvärdet av modellen, dvs den
andel av variationen i den beroende variabeln som kan återföras på den samlade
uppsättningen prediktorer. Som redan framhållits är de skattningar på effekter som erhålls
konservativa, dvs de reella sambanden är minst så stora som estimaten anger.
Underskattningen står i proportion till avvikelsen från intervallskalenivå hos de empiriska
indikatorer som används, vilken i vissa fall kan vara betydande.
Konstruktionen av mått på de två kontrollformerna bygger på den tidigare typologiprövningen. Den enkla kontrollen mäts med de fem komponenter vars samvariation
beskrevs i tabell 1, och den byråkratiska kontrollen mäts med de sex komponenterna i tabell 2.
Sambandsanalysens utfall utnyttjas på så sätt att samtliga komponenter som uppvisar positiv
(teoretiskt förväntad) samvariation med de övriga ingår i måtten, medan ingen komponent
som samvarierar negativt med de övriga ingår. Detta innebär att måttens uppbyggnad skiljer
sig något åt mellan olika kategorier av arbetsplatser, enligt det mönster som framgick av
tabellerna 1 och 2.Måttet på enkel kontroll kallas ENK och måttet på byråkratisk kontroll kallas
BYR. ENK och BYR utgör alltså de beroende variablerna i regressionsanalyserna nedan.
Som prediktorer i regressionsanalyserna används följande nio variabler.
1) Mängd av arbetsplatsspecifik kompetens (SPKOM);
2) Grad av svårighet att övervaka arbetet (SVAK);
3) Arbetsuppgifternas svårighetsgrad/kvalifikationskrav (KVAL);
4) Grad av flexibilitet eller omställningskrav i arbetsprocessen (FLEX);
5) Avstånd till produktmarknaden (PMARKD);
6) Avstånd till den externa arbetsmarknaden (AMARKD);
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7) Integration i större organisation (ej självständigt arbetsställe) (INTEG);
8) Grad av hierarki i organisationen (omvänd kontrollspännvidd) (HIER);
9) Arbetsplatsstorlek (logaritmen av antalet anställda) (STOR).
Samtliga nio bestämningsfaktorer antas ha en positiv effekt på graden av byråkratisk kontroll,
medan alla faktorer utom HIER förväntas ha en negativ inverkan på graden av enkel kontroll.
Effekterna av faktorerna 1 till 7 följer av de tidigare formulerade fyra hypoteserna om
kontrollformernas drivkrafter, där FLEX är ett kompletterande mått på arbetets
svårighetsgrad, och INTEG är ett kompletterande mått på marknadsavstånd. Faktor 8 (graden
av hierarki) är egentligen inte en orsak bakom ett visst kontrollsystem, utan snarare en del av
detsamma. Förhållandet mellan hierarkisk struktur och kontroll är dock komplicerat, vilket
framgått av den tidigare diskussionen. Det förefaller enklare att testa förhållandet inom
ramen för regressionsanalysen, eftersom ett antal komplicerande faktorer då kan hållas konstanta på ett lättöverskådligt vis. Arbetsplatsstorleken (faktor 9), slutligen, har inte ingått i den
explicita hypotesformuleringen. Variabeln tas ändå med i analysen, delvis p.g.a att den av
tradition är en central faktor (kanske den mest centrala) inom organisationsforskningen. Allt
annat lika kan dessutom storleken antas ha en positiv inverkan på graden av byråkratisk
kontroll. De flesta egenskaper hos denna kontrollform är sannolikt mer utbredda i stora
arbetsorganisationer än i små, medan det omvända torde gälla för den enkla kontrollens
element.
De olika prediktorerna bygger, i korthet, på följande mått. Specifik kompetens (SPKOM) är
mängden kompetens som utvecklas internt (mätt som introduktionskurser och
internutbildning) multiplicerad med den andel av den utvecklade kompetensen som uppges
vara specifik för arbetsplatsen. Som indikator på svårigheter att utvärdera eller övervaka
arbetet (SVAK) används den andel av arbetet som utförs i grupp snarare än individuellt.
Kvalifikationsgraden (KVAL) mäts med hjälp av en fråga om vilka utbildningskrav som ställs på
arbetssökande vid nyanställningar. Arbetsprocessens flexibilitet (FLEX) är graden av
anpassning av arbetsplatsens produkter eller tjänster till enskilda kunders eller klienters
specifika önskemål. Avståndet till produktmarknaden (PMARKD) indikeras genom
organisationens utsatthet för konkurrens samt dess sårbarhet vid tillfälliga nedgångar i
efterfrågan (ju mindre utsatthet och sårbarhet, desto större
marknadsavstånd).Arbetsmarknadsavståndet (AMARKD) mäts med hjälp av frågor om
metoder för personalrekrytering, där ett högt utnyttjande av rekommendationer från befintlig
personal eller andra kontakter i branschen/yrket ses som tecken på avstånd till en ren
marknadssituation. Integration i en större organisation (INTEG) är helt enkelt svaret på en
fråga om arbetsplatsen är en del av en större ägarenhet. Slutligen bygger graden av hierarki
(HIER) på uppgifter om antalet ledningsnivåer och andelen chefer bland personalen, medan
arbetsplatsstorleken (STOR) är logaritmen av antalet anställda.
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Två olika vikter används vid analyserna. Den ena korrigerar för variationen i urvalssannolikhet
mellan arbetsplatser av olika storlek. Arbetsplatsundersökningens urvalsdragning innebär att
sannolikheten för att en viss arbetsplats skall tillhöra urvalet är direkt proportionell mot
antalet anställda. För att göra urvalet representativt för alla arbetsplatser i Sverige (med minst
10 anställda) ges därför varje arbetsplats en vikt som är omvänt proportionell mot dess storlek
(se vidare bokens tekniska bilaga). Denna vikt kallas VIKT1. Den andra vikten är konstruerad
som ett instrument för hypotesprövning. Den teoretiska diskussion som förts ovan bygger på
att den enkla respektive byråkratiska kontrollformen i stor utsträckning ses som varandras
motpoler. Enligt de hypoteser som formulerats har de båda kontrollformerna identiska
drivkrafter, men med inbördes motsatta tecken. En viktig del av den empiriska prövningen blir
därmed att undersöka om graden av stöd för hypoteserna ökar, ju mer förutsättningen om en
spännvidd mellan kontrollformerna är uppfylld. Den andra vikten ger därför större tyngd åt de
arbetsplatser där den ena av de båda kontrollformerna dominerar över den andra. Denna vikt
kallas VIKT2. På grundval av det teoretiska resonemanget förväntar vi oss således att
hypoteserna erhåller ett starkare stöd då VIKT2 snarare än VIKT1 underligger analysen.
Resultat
Vi prövar först hypoteserna genom en analys av byråkratisk kontroll. I tabell 3 presenteras
resultaten, med särredovisning av affärsdrivande organisationer och av arbetare respektive
tjänstemän. BYR1 innebär att analysen bygger på VIKT1, medan BYR2 innebär att VIKT2
utnyttjas.
TABELL 3 HÄR
Helhetsintrycket av resultaten i tabellen är att hypoteserna får ett mycket klart stöd. Flertalet
koefficienter är statistiskt signifikanta med minst 95-procentig säkerhet, varav samtliga har ett
teoretiskt förväntat (positivt) tecken. Hypotes 1, att mängden specifik kompetens ökar graden
av byråkratisk kontroll, får ett påtagligt stöd över så gott som hela linjen (se effekterna av
SPKOM). Hypotes 2, om betydelsen av svårigheter att övervaka eller utvärdera arbetet,
stämmer i nästan samtliga analyser, men effekterna av SVAK är signifikanta endast för
affärsdrivande organisationer. Hypotes 3, om konsekvenserna av arbetets svårighetsgrad, får
ett klart stöd bland tjänstemän och ett visst stöd bland arbetare. Här har KVAL i stort sett
genomgående större effekter än FLEX. Hypotes 4, slutligen, säger att arbetsplatsens avstånd
till (eller avskärmning från) marknaden ökar användningen av byråkratisk kontroll. Marknadsavståndet mäts med tre variabler, PMARKD, AMARKD och INTEG, och dessa har med ett fåtal
undantag starka effekter i förväntad riktning.
Arbetsplatsernas storlek och hierarkiska struktur (STOR och HIER) är inte direkt kopplade till
hypoteserna om kontrollformernas drivkrafter, men vi förväntar oss ändå att bägge har

25

positiva effekter på den byråkratiska kontrollen. Så är också nästan genomgående fallet.
Effekterna bland tjänstemän inom affärsdrivande organisationer ligger dock nära noll.
Enligt den teoretiska diskussionen skall stödet för hypoteserna öka då VIKT2 används i stället
för VIKT1, eftersom en tonvikt i analyserna då läggs på de arbetsplatser där spännvidden
mellan den byråkratiska och den enkla kontrollen är särskilt stor. I tabell 3 kan detta prövas
genom att jämföra effekterna mellan kolumnerna BYR1 (där VIKT1 använts) och BYR2 (där
VIKT2 använts). I synnerhet för arbetare inom affärsdrivande organisationer, men även för
arbetare inom alla arbetsplatstyper sammantagna, är utslaget tydligt: ju mer antagandet om
en dominans av den ena eller andra av de båda kontrollformerna är uppfyllt, desto starkare
stöd erhålls för hypoteserna om kontrollformernas drivkrafter. Detta är just det utslag som
borde ges, om föreställningen om enkel och byråkratisk kontroll som motpoler i
arbetsorganisationers uppbyggnad är fruktbar. Däremot är resultatet för tjänstemännen mer
oklart. ena sidan ökar effekterna markant av arbetets kvalifikationskrav och av avståndet till
den externa arbetsmarknaden, men å andra sidan blir effekterna av specifik kompetens och av
övervakningssvårigheter insignifikanta.
Den enkla kontrollens drivkrafter analyseras i tabell 4. De teoretiskt förväntade effekterna är i
samtliga fall omvända jämfört med den byråkratiska kontrollen (med undantag av den
hierarkiska strukturens betydelse). Redovisningsformen är densamma som för tabell 3 ovan.
TABELL 4 HÄR
Majoriteten av alla koefficienter i tabellen har en riktning som stöder hypoteserna, men
mönstret är inte lika tydligt som i den byråkratiska kontrollens fall. Det klaraste stödet tillfaller
hypotes 3, om betydelsen av arbetets svårighetsgrad (KVAL och FLEX). I synnerhet effekten av
kvalifikationskraven i arbetet har överlag starka effekter med teoretiskt förväntat (negativt)
tecken. Även vad gäller hypotes 4, om marknadsavståndets inverkan (PMARKD, AMARKD och
INTEG), går effekterna till övervägande delen åt rätt håll. Det är särskilt avståndet till den
externa arbetsmarknaden (AMARKD) som har en dämpande effekt på den enkla kontrollen.
Däremot får hypotes 1 (effekten av specifik kompetens, SPKOM) ett mycket begränsat stöd,
och detsamma gäller hypotes 2 (betydelsen av svårigheten att övervaka arbetet, SVAK). Den
sistnämnda får t.o.m avvisas för tjänstemännens del, eftersom utvärderingssvårigheterna mot
förmodan har en genomgående positiv (förhöjande) inverkan på graden av enkel kontroll.
I likhet med vad som antagits gälla för den byråkratiska kontrollen, förväntas mer hierarkiska
arbetsorganisationer ha en mer omfattande enkel kontroll än andra arbetsplatser. Resultaten
visar dock (se effekterna av HIER) att detta endast verkar gälla arbetare i icke affärsdrivande
verksamheter, medan det omvända sambandet råder bland tjänstemän i affärsdrivande
organisationer. Slutligen har den enkla kontrollen antagits vara mest utbredd på små
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arbetsplatser, men av resultaten att döma är sambanden på denna punkt nästan
genomgående svaga eller obefintliga.
En jämförelse mellan analyserna ENK1 och ENK2 (med de underliggande vikterna VIKT1
respektive VIKT2) utfaller så, att de senare analyserna ger ett klart bättre resultat än de förra
för arbetarkategorins del, dvs ett resultat mer i linje med de teoretiska förväntningarna. T.ex
blir effekterna av specifik kompetens på graden av enkel kontroll signifikant negativa. Detta
ger ytterligare stöd åt tanken att den enkla och den byråkratiska kontrollen i mångt och
mycket utgör varandras motpoler i fråga om arbetets organisering. I likhet med vad som
visades i analysen av den byråkratiska kontrollen, är resultatet dock mer tvetydigt för
tjänstemän. Visserligen ökar den negativa effekten av arbetets kvalifikationskrav klart när
VIKT2 ersätter VIKT1 samtidigt som sambandet mellan enkel kontroll och arbetsplatsens
storlek blir signifikant i förväntad riktning, men betydelsen av flera av de andra drivkrafterna
förändras i teoretiskt felaktig riktning.
Sammanfattningsvis har den empiriska prövningen av den byråkratiska respektive den enkla
kontrollformens drivkrafter gett ett gott stöd åt de hypoteser som formulerats, även om vissa
viktiga undantag finns. Det stora flertalet av de resultat som erhållits pekar tydligt i riktning
mot att de teoretiska föreställningar som hypoteserna bygger på är fruktbara för att förstå
uppbyggnaden av svenska arbetsorganisationer. I det avslutande avsnittet nedan diskuteras
resultaten mer ingående mot bakgrund av de teoretiska utgångspunkterna.
Slutsatser och avslutande diskussion
Den allmänna princip som ligger bakom de hypoteser som prövats i det här kapitlet, är att
graden av reglering i en arbetsorganisations kontrollsystem är proportionell mot
organisationens avstånd till marknadslika förhållanden. Avvikelsen från marknadsmässiga
förhållanden är stor när antalet alternativa transaktionspartners är litet, när informationen om
alternativens egenskaper är bristfällig, när fullständiga kontrakt mellan transaktionens parter
är svåra att specificera, och när efterlevnaden av slutna kontrakt är problematisk. Ju större
denna avvikelse är, i desto högre grad kommer ledningen för en arbetsorganisation att
tillämpa byråkratisk snarare än enkel kontroll som instrument vid omvandlingen av arbetskraft
till arbete.
Hypoteserna om kontrollformernas drivkrafter har i stort sett fått stöd vid den empiriska
prövningen. Mängden specifik kompetens som utvecklas på arbetsplatsen,
övervakningssvårigheter av arbetet, arbetets komplexitetsgrad, samt arbetsplatsens
avskärmning från produktmarknaden och den externa arbetsmarknaden tenderar alla att öka
utnyttjandet av byråkratisk snarare än enkel kontroll. Den teoretiska principen om
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kontrollsystemets utformning som en funktion av avståndet till marknadslika förhållanden har
således visats vara empiriskt välgrundad.
När detta väl är sagt är det viktigt att avslutningsvis diskutera vilka teoretiska problem som
förtjänar att uppmärksammas i kommande forskning om kontrollstrategier inom
arbetsorganisationer. Trots den relativt goda överensstämmelsen mellan den teoretiska
modell som utvecklats i det här kapitlet och Arbetsplatsundersökningens data, ger analyserna
ovan självfallet inte en heltäckande bild av hur kontrollproblem uppstår och löses på
arbetsplatserna. I anslutning till den följande diskussionen kommenteras också vissa av de
empiriska avvikelser från våra teoretiska förväntningar som påvisats i analyserna.
En första fråga är huruvida det finns andra kontrollformer än den enkla och den byråkratiska.
Det gör det naturligtvis, men problemet är att det saknas en integrerad teoribildning om
dessa. Ett undantag utgörs i viss mån av teknisk kontroll, dvs styrning av arbetsintensiteten
genom maskiner eller annan utrustning, som är ett av de kontrollsystem som Edwards (1979)
urskiljer i sin analys av arbetsorganisationers utveckling under 1900-talet. Den tekniska
kontrollens tillämpningsområde är dock begränsat till vissa typer av verksamheter, främst
inom tillverkningsindustrin, vilket gör den mindre relevant för våra syften. Ytterligare tre
former av kontroll vilka förtjänar att nämnas är efterhandskontroll, inträdeskontroll, och
prestationslön. Efterhandskontroll innebär att resultatet av den anställdes arbete granskas (till
skillnad från att själva utförandet kontrolleras), varvid en positiv eller negativ sanktion vidtas
beroende på bedömningens utfall. Inträdeskontroll sker genom att noggrant pröva potentiella
anställdas egenskaper vid rekrytering av ny personal. Avsikten från ledningens sida är att
förebygga kontrollproblemet genom att redan i utgångsläget sortera bort vad man uppfattar
som mindre lämpliga individer. Användning av prestationslön, t.ex ackord eller provision, är en
enkel och konkret metod att hålla de anställdas arbetsintensitet på en hög nivå genom att
underminera motsättningen i intressen mellan ledning och personal.
Problemet är nu som sagt att infoga dessa tre typer av kontroll i en mer generell teori, ungefär
av den art som använts i det här kapitlet för analyser av de enkla och byråkratiska
kontrollformerna. Jag vill inte utesluta att detta är möjligt, men det är åtminstone förknippat
med betydande svårigheter. Till skillnad från den enkla och byråkratiska kontrollformen, men i
likhet med den tekniska, är tillämpningsområdet för prestationslön snävt. I de flesta
verksamheter torde denna form av incitament inte fungera annat än som komplement till
andra kontrollstrategier. Med kontroll i efterhand synes problemet vara det omvända. Nästan
allt arbete kan åtminstone delvis utvärderas genom att granska dess resultat. Utan en
precisering av på vilket sätt denna utvärdering görs, blir det svårt att formulera hypoteser om
utbredningen av efterhandskontrollen. Kontroll via inträdesprövning, slutligen, framstår som
en vansklig strategi. Det finns knappast någon garanti för att de individer som lyckats erhålla
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anställning inom en organisation verkligen gör vad som förväntas av dem. I viss mån innebär
därför denna strategi att ledningen bara skjuter upp kontrollproblemet. För att fungera
tillfredsställande bör inträdeskontrollen rimligen sammankopplas med andra metoder,
företrädesvis med den byråkratiska kontrollen. Även om det är önskvärt, så är det alltså
problematiskt att infoga dessa alternativa kontrollformer i en mer generell teori.
Den teoretiska modellen med enkel och byråkratisk kontroll som varandras motpoler kan
ifrågasättas inte bara på grundval av existensen av andra kontrollformer, utan även genom att
antagandet om två motsatta poler inte är realistiskt. Som framgått ovan, är det i själva verket
inte sällsynt att enkel och byråkratisk kontroll utnyttjas parallellt med varandra, eller att
ingendera strategin används. Hur skall vi tolka detta? Den parallella förekomsten av de båda
kontrollformerna kan vara en följd av heterogenitet inom arbetsorganisationen. Enligt de
empiriska resultaten skiljer sig kontrollsystemen i viss mån åt för arbetare och tjänstemän,
vilket inte är överraskande, och självfallet kan skillnader förekomma även inom dessa grupper
på en och samma arbetsplats. Den parallella frånvaron av de båda kontrollformerna kan t.ex
utmärka organisationer där kontroll över huvud taget inte utgör något större problem, eller
där alternativa kontrollformer dominerar. Denna fråga förtjänar utan tvivel ytterligare
analyser. Vi kan ändå konstatera att föreställningen om byråkratisk och enkel kontroll som
varandras motpoler tycks vara klart fruktbar vad gäller arbetarkategorin. Den empiriska
prövningen visade att kontrollformernas bestämningsfaktorer är betydligt mer kraftfulla bland
arbetsplatser där det ena av de två kontrollsystemen är dominerande bland arbetarna.
Däremot tycks kontrollen av tjänstemännens arbete inte till lika stor del kunna förstås med
hjälp av motsatsförhållandet mellan enkel och byråkratisk kontroll. Här behövs därför en
utveckling av teorin, eller en bättre specificering av den empiriska modellen.
Prövningen av kontrollformernas typologi utföll, i likhet med analysen av kontrollens
drivkrafter, i stort sett positivt med avseende på de hypoteser som formulerats. I den enkla
kontrollens fall sammanhänger som förväntat uppsikt över de anställda från en chef eller
arbetsledare med att beslut om arbetets uppläggning fattas närmast ovanför den lägsta nivån
på arbetsplatsen. Däremot passar lönesättningen och lönenivån sämre in i mönstret. Det finns
ingen genomgående tendens till att osystematisk lönesättning och låga löner sammanhänger
med enkel kontroll, även om sambanden är de förväntade på större arbetsställen och inom
affärsdrivande verksamheter. En orsak till att just de faktorer som är kopplade till
lönebildningen är de svagaste länkarna i systemet kan vara att det på svenska arbetsplatser
ännu råder en viss enhetlighet vad gäller bestämningen av löner, till följd av den långvariga
traditionen av centrala förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter.
Vad gäller den byråkratiska kontrollen av arbetare samvarierar samtliga element på ett
förväntat sätt med varandra. Starka bindningar mellan arbetsgivare och anställda tenderar
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således att sammanhänga med goda befordringschanser, med ett positivt normativt klimat
mellan parterna, med en systematisk lönesättning och en hög genomsnittlig lönenivå, samt
med att arbetet är regelstyrt. Bland tjänstemännen faller regelstyrningen däremot ur
mönstret, vilket tyder på att den ur de anställdas synvinkel mest negativa egenskapen hos den
byråkratiska kontrollen avtar i styrka med ett minskande avstånd till arbetsorganisationens
ledning. Detta resultat ligger i själva verket helt i linje med Edwards beskrivning av den
byråkratiska kontrollens variationer mellan företagets olika nivåer (1979:151). Åtskiljandet av
positiva från negativa egenskaper illustrerar också en av byråkratins motsägelsefulla
egenskaper; den formaliserade strukturen kan innebära såväl frihetsinskränkningar som
utvecklingsmöjligheter. Av våra resultat att döma är denna dubbelhet mest påtaglig för
arbetare, medan den byråkratiska kontrollen av tjänstemän tenderar att vara koncentrerad till
de mer positiva inslagen.
Trots att teorin således bör utvecklas och modifieras på vissa viktiga punkter, så har de
empiriska analyserna i det här kapitlet klart visat att kontrollstrategier inom svenska
arbetsorganisationer uppvisar ett systematiskt mönster. Karaktären av detta mönster tyder på
att valet av strategi vid omvandlingen av arbetskraft till arbete till väsentlig del beror på
organisationens avstånd till marknadslika förhållanden. Ju större detta avstånd är, desto mer
tenderar den byråkratiska kontrollen att dominera över den enkla.
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Appendix: Variabelkonstruktioner
DIREKT: I vilken grad håller närmaste chef uppsikt över <arbetarna/tjänstemännen> när de
utför sitt arbete?
(I hög grad=4/I viss grad=3/I liten grad=2/Inte alls=1)
BOSSA: Vilken är den lägsta nivå där beslut fattas om vilka speciella arbetsuppgifter som de
anställda skall utföra?
(Utanför arbetsplatsen=1/Högsta arbetsplatsledningen=2/På lägre chefsnivå=3/Av den
anställde själv=0. Värde 2 och 3 slås samman på arbetsplatser med endast en ledningsnivå.)
BOSSB: Vilken är den lägsta nivå där beslut fattas om vilket sätt de anställda skall utföra sitt
arbete på?
(Utanför arbetsplatsen=1/Högsta arbetsplatsledningen=2/På lägre chefsnivå=3/Av den
anställde själv=0. Värde 2 och 3 slås samman på arbetsplatser med endast en ledningsnivå.)
LLÖN: Omvänd lön per månad eller timme.
OSYS: Sammanslagning av följande fem frågor:
Bortsett från den anställdes personliga egenskaper, i vilken grad varierar lönen bland
<arbetarna/tjänstemännen> enbart beroende på
(a) Arbetets svårighetsgrad?
(b) Arbetsledaransvar?
(c) Självständiga arbetsuppgifter?
I vilken grad varierar lönen bland <arbetarna/tjänstemännen> beroende på
(a) Erfarenhet som förvärvats inom arbetsplatsen eller företaget?
(b) Allmän yrkeserfarenhet?
(I hög grad=1/I viss grad=2/I liten grad=3/Inte alls=4)
ENK: Sammanslagning av DIREKT, BOSSA, BOSSB, LLÖN och OSYS enligt sambandsmönstret i
tabell 1.
BIND: Sammanslagning av följande tre frågor:
Försöker ni vanligtvis tillsätta lediga platser för <arbetare/tjänstemän> internt, innan ni utlyser
platsen på annat sätt? (Ja=2/Nej=1)
Hur vanligt är det att <arbetarna/tjänstemännen> gradvis får mer kvalificerade och
ansvarsfyllda uppgifter inom ramen för sitt jobb, dvs utan att befordras?
(Mycket vanligt=4/Ganska vanligt=3/Inte så vanligt=2/Ovanligt=1)
Förekommer det att <arbetare/tjänstemän> utan yrkesutbildning via intern upplärning
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erhåller arbeten som ställer krav på yrkesskicklighet?
(Ja, ofta=4/Ja, ibland=3/Sällan=2/Aldrig=1)
KLIM: Sammanslagning av följande tre frågor:
Hur bedömer du läget på arbetsplatsen jämfört med andra arbetsplatser som har samma slags
verksamhet, vad gäller
(a) Kvalitet på <produkter/tjänster>?
(b) Förnyelse och utveckling av verksamheten?
(c) Personalens arbetsprestationer?
(Klart bättre=5/Något bättre=4/Ungefär detsamma=3/Något sämre=2/Klart sämre=1)
SYS: Omvänd OSYS (se ovan).
REGEL: Sammanslagning av följande fem frågor:
Finns det skrivna regler för hur rekrytering av personal skall gå till?
Finns det skrivna och detaljerade befattningsbeskrivningar för jobben?
Finns det klart angivna riktlinjer för hur personalens arbetsinsatser skall utvärderas?
(Ja, för de flesta=4/För ungefär hälften=3/För en mindre del=2/Nej, för i stort sett ingen=1)
I vilken grad är den dagliga verksamheten på arbetsplatsen styrd av skrivna regler?
I vilken grad är <arbetarnas/tjänstemännens> arbetsuppgifter specificerade på förhand enligt
regler och rutiner som måste följas?
(I hög grad=4/I viss grad=3/I liten grad=2/Inte alls=1)
BEF: Andelen befordrade <arbetare/tjänstemän> under de tre senaste åren.
HLÖN: Lön per månad eller timme.
BYR: Sammanslagning av BIND, KLIM, SYS, REGEL, BEF och HLÖN enligt sambandsmönstret i
tabell 2.
SPKOM: Hur mycket av den kompetens som en <arbetare/tjänsteman> skaffat sig hos er är
speciell för er verksamhet och därför mindre användbar hos andra arbetsgivare inom samma
bransch eller yrkesverksamhet?
(Inte mycket av kompetensen är speciell=0/En del av kompetensen är speciell=1/Det mesta av
kompetensen är speciell=2/I stort sett all kompetens är speciell=3)
Denna indikator multipliceras med en sammanslagning av följande två frågor:
Hur lång är introduktionskursen för nyanställda <arbetare/tjänstemän>?
(Ingen introduktionskurs=0/Högst en dag=1/Mellan en dag och en vecka=2/Mellan en vecka
och en månad=3/Längre än en månad=4)
Bortsett från introduktionskurser, ungefär hur många <arbetare/tjänstemän> har under det
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senaste året genomgått intern utbildning som varat minst en vecka (sammanlagt)?
(Ingen=0/I stort sett ingen=1/En mindre del=2/Ungefär hälften=3/En större del=4/I stort sett
alla=5)
SVAK: I vilken grad arbetar <arbetarna/tjänstemännen> i grupp, där medlemmarna ser till att
var och en utför sina arbetsuppgifter?
(I hög grad=4/I viss grad=3/I liten grad=2/Inte alls=1)
KVAL: Vilka krav ställs i allmänhet på den person som söker arbete som
<arbetare/tjänsteman> på arbetsplatsen?
För arbetare: Fordrar ni minst 2-årigt gymnasium?
För tjänstemän: Fordrar ni minst 3-årigt gymnasium?
(Alltid=4/För det mesta=3/I vissa fall=2/Aldrig=1)
FLEX: I vilken grad skräddarsyr ni era <varor/tjänster> efter enskilda kunders eller klienters
önskemål?
(I hög grad=4/I viss grad=3/I liten grad=2/Inte alls=1)
PMARKD: Sammanslagning av följande fem frågor:
I vilken grad utsätts er verksamhet för konkurrens?
(I hög grad=1/I viss grad=2/I liten grad=3/Inte alls=4)
Hur många viktiga konkurrenter har ni?
(Ingen konkurrent=5/En konkurrrent=4/2 till 5=3/6 till 10=2/Fler än 10=1)
Om försäljningen minskade med 20 procent inom loppet av ett halvår, skulle ni då
(a) Permittera arbetskraft? (Ja=1/Nej=2)
(b) Sänka priserna? (Ja=1/Nej=2)
Om ert företag ensamt höjde priserna med 10 procent, vad tror du att effekterna på
försäljningen skulle bli? Skulle försäljningen på ett halvårs sikt ...
(Förbli densamma (eller öka)=4/Minska något, kanske 5 procent=3/Minska med ungefär 10
procent=2/Minska kraftigt, mer än 10 procent=1)
AMARKD: Sammanslagning av följande två frågor:
I vilken grad använder ni er av följande metoder när ni nyrekryterar <arbetare/tjänstemän>?
(a) Rekommendationer från nuvarande anställda?
(b) Rekommendationer från andra personer, t.ex genom kontakter i branschen eller yrket?
(I hög grad=4/I viss grad=3/I liten grad=2/Inte alls=1)
INTEG: Är arbetsplatsen del av en större ägarenhet med flera arbetsplatser? (Ja=2/Nej=1)
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HIER: Sammanslagning av följande tre indikatorer, samtliga justerade för arbetsplatsstorlek
(antal anställda):
Hur många nivåer av chefer eller arbetsledare finns det totalt på arbetsplatsen,
arbetsplatschefen inräknad?
Hur många av de anställda är chefer, arbetsledare, eller förmän?
Omvänd kontrollspännvidd (antal underställda per arbetsledare), beräknad enligt N=(SL-1)/S1, där S är kontrollspännvidden, N är antalet anställda, och L är antalet arbetsledarnivåer.
STOR: Logaritmen av antalet anställda.

Samtliga sammanslagningar av variabler (om inget annat sägs ovan) har gjorts genom att
standardisera varje variabel (transformera till medelvärde=0 och varians=1), sedan summera
variablerna och dividera med antalet variabler, och slutligen standardisera den resulterande
(summerade) variabeln.
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Noter
1. "Trots de talrika likheterna och det nära sammanhanget mellan arbetsdelningen i
samhället och arbetsdelningen inom en verkstad är dessa bägge olika, inte endast till graden
utan också till arten. ... Den vid arbetsdelningen inom verkstaden på förhand och planmässigt
följda regeln verkar vid arbetsdelningen inom samhället som en inre, blind naturlag, som gör
sig gällande i marknadsprisernas barometerväxlingar och som betingar varuproducenternas
planlösa godtycke. Arbetsdelningen i manufakturen förutsätter, att kapitalisten har oinskränkt
auktoritet över människorna, som endast utgör delar av en produktionsmekanism, som tillhör
honom. Arbetsdelningen i samhället förutsätter oavhängiga varuproducenter, som inte
erkänner någon annan auktoritet än konkurrensen, det tvång som deras ömsesidiga och
stridiga intressen utövar mot dem alla ..." (Marx 1867:308,310). För en diskussion av
skillnaden i synsätt mellan Smith och Marx, se t.ex Rueschemeyer (1986).
2. De viktigaste texterna är samlade i Putterman (1986) och Barney och Ouchi (1986). En
översiktlig sammanfattning av nyare ekonomiska teorier om företaget ges av Holmström och
Tirole (1989).
3. "Outside the firm, price movements direct production, which is co-ordinated through a
series of exchange transactions on the market. Within a firm, these market transactions are
eliminated and in place of the complicated market structure with exchange transactions is
substituted the entrepreneur-co-ordinator, who directs production. It is clear that these are
alternative methods of co-ordinating production" (Coase 1937:387).
4. "In capitalism, the social division of labor is enforced chaotically and anarchically by the
market, while the workshop division of labor is imposed by planning and control. ... The
practice of regarding the social and the detailed divisions of labor as a single continuum, a
single abstract technical principle, is by far the greatest source of confusion in discussions of
this subject" (Braverman 1974:73,72).
5. I princip har kapitalägaren och löntagaren inbördes motsatta intressen. Den förre vill
betala ett så lågt pris som möjligt för arbetskraften och maximera mängden faktiskt arbete,
medan den senare föredrar motsatsen. Denna motsättning är dock begränsad bl a av de båda
parternas gemensamma intresse av att företaget överlever (åtminstone så länge som
löntagarna föredrar kapitalism och/eller marknadsekonomi framför alternativa ekonomiska
system). Se vidare t.ex Burawoy och Wright (1990).
6. "Den samhälleliga arbetsdelningens anarki och den manufakturmässiga arbetsdelningens
despoti betingar varandra i det kapitalistiska produktionssättets samhälle" (Marx 1867:310).
"Man kan uppställa som allmän regel: ju mindre auktoriteten förstår arbetsdelningen inom
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samhället, desto mer utvecklar den sig i verkstadens inre och desto mer är den underkastad
en enskilds auktoritet. Alltså står auktoriteten i verkstaden och den i samhället beträffande
arbetsdelningen i omvänt förhållande till varandra" (Marx 1847:144, kursivering i
orginaltexten).
7. Weakliem (1989:223f) menar att det knappast går att pröva denna fråga utan historiska
(dynamiska) data. Båda perspektiven är förenliga med t ex ett samband mellan specifik
kompetens och kontrollform. Den särskiljande frågan gäller hur kompetensens specificitet och
kontrollens karaktär har vuxit fram; på basis av överväganden antingen om effektivitet eller
lönsamhet via maktmedel. Men även en dynamisk analys riskerar naturligtvis att bli
svårtolkad, givet problemets komplexitet. Då framstår det som något enklare att pröva den
skarpare skiljelinjen mellan det neoklassiska och det dualistiska perspektivet. För en diskussion
av hur ett tillstånd med endast öppna positioner empiriskt kan skiljas från ett tillstånd med
både öppna och slutna positioner, samt en prövning härav på svenska data, se Tåhlin (1991).
Prövningen utfaller så, att den neoklassiska modellen (med uteslutande öppna positioner)
avvisas eftersom den gör sämre reda än alternativa modeller för sambandet mellan
jobbegenskaper och lönenivå.
8. Marxistiska modeller kan inte på samma sätt sägas bortse från det sociala sammanhanget,
eftersom aktörernas klassposition tillmäts en avgörande betydelse för preferenser och
handlingar.
9. Ett huvudmotiv till att genomföra Arbetsplatsundersökningen, som de empiriska
analyserna nedan bygger på, var i själva verket just insikten att det sociala sammanhang som
individer agerar inom påverkar deras handlingar och möjligheter. Arbetsplatsen är ju sannolikt
en mycket viktig sådan kontext.
10. Inte heller denna kategori är oproblematisk i relation till den analys som görs nedan.
Framför allt är den sannolikt heterogen till karaktären, vilket kan försvåra tolkningen av de
empiriska resultaten. (Gruppen omfattar alla tjänstemän med arbeten där det normalt inte
krävs treårig högskoleutbildning, t.ex gymnasieingenjörer, förskollärare och kontorister.)
Troligen är arbetarna den grupp för vilken resultaten blir tydligast. Vi återkommer till detta i
den avslutande diskussionen.
11. Formeln för alpha är a=nc/(1+c(n-1)), där n är antalet variabler och c är den
genomsnittliga korrelationen mellan variablerna. Tolkningen av alpha är att den är en
uppskattning av korrelationen mellan det aktuella måttet (dvs gruppen av indikatorer) och ett
hypotetiskt alternativt mått på samma underliggande fenomen. Se vidare t.ex Carmines och
Zeller (1979).
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12. Givet definitionen av alpha, är dess storlek direkt avhängig antalet ingående variabler (se
formeln i not 10). Det får därför stor betydelse hur man går tillväga vid beräkningen. I analysen
nedan arbetar vi stegvis, genom att först konstruera delmått som i sig kan bestå av flera
indikatorer, och sedan analysera samvariationen mellan delmåtten. Därmed blir antalet
variabler som ligger till grund för beräkningen av alpha mindre än det antal indikatorer som
faktiskt ingår i de slutliga måtten, och alpha reduceras artificiellt i motsvarande mån.
Svårigheten att ange en gräns för vilken styrka i sambandsmönstret som är acceptabel
sammanhänger även med att den test som tillämpas bygger på produktmomentkorrelationer
(Pearson's r), vilka egentligen förutsätter att de ingående variablerna är mätta på
intervallskalenivå, dvs med lika avstånd mellan de värden en variabel kan anta. De flesta
variabler i Arbetsplatsundersökningen är emellertid endast av ordinal karaktär, dvs
variablernas värden kan rangordnas men det exakta avståndet mellan värdena är inte känt.
Detta leder till en underskattning av sambandens storlek, vars omfattning dessutom varierar
från samband till samband beroende på hur stor avvikelsen från intervallskalenivån är.
13. För exakta frågeformuleringar och operationaliseringar, se Appendix.
14. Det finns inget direkt mått på normativt klimat i Arbetsplatsundersökningen. Genom att
utnyttja en kombination av frågor om arbetsplatschefens uppfattning om bl.a personalens
arbetsprestationer försöker vi indirekt komma åt den normativa dimensionen.
15. Den genomsnittliga sambandsstyrkan ökar med arbetsplatsstorlek till att på arbetsplatser
med 1000 eller fler anställda uppgå till en genomsnittskorrelation på .283 och ett alphavärde
på .663. För denna kategori arbetsplatser har dock det normativa klimatet (KLIM) upphört att
tillhöra strukturen (detta sker redan vid en arbetsplatsstorlek av 500 eller fler anställda).
16. För arbetare ingår således samtliga fem komponenter i måttet på enkel kontroll (dvs
DIREKT, BOSSA, BOSSB, LLÖN och OSYS) för affärsdrivande organisationer, stora arbetsplatser
och tillverkningsindustrin, medan LLÖN och OSYS exkluderats för övriga arbetsplatser, osv. Ett
alternativt förfarande har också prövats, där de element som uppvisar felvända (negativa)
korrelationer för alla arbetare respektive tjänstemän sammantagna helt har uteslutits från
variabelkonstruktionen. Detta alternativ förändrar dock inte de resultat som redovisas nedan
på något avgörande sätt.
17. Exakta operationaliseringar och variabelkonstruktioner ges i Appendix.
18. FLEX avspeglar dock sannolikt även övervakningssvårigheter och marknadsavstånd.
19. PMARKD är av naturliga skäl mätt endast för affärsdrivande organisationer, och ingår
således i analyserna endast för denna kategori arbetsplatser.
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20. Formeln för VIKT1 är 1/n, där n är antalet anställda på arbetsplatsen. VIKT2 är VIKT1
multiplicerad med en godtyckligt vald konstant (1000) för de arbetplatser som ligger över
genomsnittet vad gäller utnyttjandet av den ena kontrollformen men under genomsnittet vad
gäller utnyttjandet av den andra kontrollformen. För övriga arbetsplatser är VIKT2=VIKT1.
21. Det bör understrykas att denna typ av analys är anpassad till prövningen av en teoretisk
konstruktion. I själva verket är korrelationen mellan de båda kontrollformerna negativ endast
för arbetare på större arbetsplatser och inom affärsdrivande organisationer. Vi återkommer
till denna fråga i den avslutande diskussionen.

