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kristina s. beime (f. 1984) har under åren 2012-2018 varit verksam som 
doktorand vid Handelshögskolan på Örebro universitet, detta inom forsknings-
gruppen CEROC (Center for Empirical Research on Organizational Control). 
Även grundutbildningen skedde vid Örebro universitet, både inom ämnena 
juridik och företagsekonomi.
  
I avhandlingen behandlas den process där vissa anställda blir definierade som 
avvikande och därefter föremål för åtgärder och avsked. Syftet är att belysa vad 
som i dagens arbetsliv betraktas som så belastande eller onormalt att individen 
inte längre tillåts vara kvar. Även vad som krävs av en anställd diskuteras, vad som 
är grundläggande förväntningar på en arbetstagare; något som i avhandlingen 
sammanfattas med begreppet arbetskontraktet. 

Arbetets teoretiska utgångspunkter är kritisk forskning inriktad på discipline-
ring. Detta ramverk betonar att disciplinering i arbetslivet sker genom ständiga 
interventioner och anvisningar i vardagen som syftar till att homogenisera an-
ställda med avseende på beteende och prestation. Med små medel suddas olikheter 
ut, förutsägbarheten ökar och förutsättningarna för kontroll förbättras. Tidigare 
forskning om disciplinering i arbetslivet har främst uppehållit sig vid att kart-
lägga mekanismerna för disciplinering och effekterna på de anställdas identitet 
och välbefinnande. Men man har inte studerat disciplineringens misslyckande.
Avhandlingen visar att individer konstrueras utifrån fyra olika logiker, logiker 
som kan härledas till arbetskontraktets utvidgning och som kan ses som grund-
läggande förväntningar på arbetstagaren. Analysen visar också hur hanteringen 
av individen skiljer sig åt beroende på vilken logik arbetstagaren är konstruerad 
utifrån, hur individen ibland får möjlighet till bättring, hur detta försök skiljer sig 
åt beroende på logik och hur vissa normer är så kraftiga att ett eventuellt brott 
resulterar i direkt förvisning. 
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