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Förord 
 
Idén till uppsatsen ”Tidens offer” uppstod då vi själva som studenter upplevt att tiden ibland 
inte riktigt räcker till. Då vår inriktning är management inom civilekonomprogrammet så föll 
det oss naturligt att knyta an det till ledarskap, varav anledningen till att vi valt att undersöka 
hur mellanchefer upplever tiden och vilken påverkan tiden har på deras ledarskap. 
Uppsatsskrivandet har varit en givande resa som vi kommer att ha nytta av i framtiden och vi 
hoppas även att de intervjuade mellancheferna samt andra läsare kan dra nytta av vår studie. 
 
Vi vill passa på att tacka våra respondenter som var villiga att avsätta tid för att hjälpa oss 
med denna uppsats. Vi vill också tacka vår handledare Bo Westerlund som hjälpt och väglett 
oss under skrivandets gång, för att inte glömma opponenterna som hjälpt oss att förbättra vår 
uppsats. 
 
 
Borås 2008-07-25  
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Svensk titel: Tidens offer – en studie om tidens påverkan på styrning av företag 
 
Engelsk titel: The victims of time: A study of the influence of time on the governing of 
companies.  
 
Utgivningsår: 2008 
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Handledare: Bo Westerlund 
 
Abstract 
 
First and foremost we would like to inform our readers that the actual language of this paper 
is Swedish. The stressed society of today reminds us about the influence of time, you hear 
about time in all senses which has brought us to the study of the time phenomenon in the 
business world. This is the reason why our paper is based on the influence of time on the 
governing of companies’ by examining how people in managerial positions in different 
industries look at the concept of time and in which extent the time influences on the 
governing of companies’ and how leaders chose to delimit their time. The purpose of the 
study is to see how the concept of time, something we cannot have an influence on, is handled 
in the business world.  
 
We chose to adopt the inductive method to make a qualitative approach to get primary data. 
The examination resulted in a naive retelling part followed by a critical position. It is 
important to point out that we will be using the leaders’ personal views and not the 
companies’.  
 
We came to a conclusion that the influence of time on governing companies’, and the leaders’ 
leadership, appears in different shapes depending on the title of profession, responsibility, 
what industry you work in and personal qualities. These different shapes are a necessity in 
order to maintain the survival of the company and its competitive strength. A person should 
know when to adopt a certain position and understand that this is something that time allows 
us to do. With this said it is not strange that leaders contradict themselves, it is in the nature of 
humans’, and should not surprise us. 
 
We should all devote some time trying to figure out how we think about time and how this 
view together with our attitude affects us in our daily round. Through time comprehension 
there is no need to race against time. 
 
 
 
Keywords: Time, Perspective, Governing, Leadership 
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Sammanfattning 
 
I dagens stressade samhälle gör man sig alltför ofta påmind om tidens påverkan, man pratar 
om tiden i all dess bemärkelse vilket har lett till att vi velat se hur detta fenomen hanteras 
inom företagsvärlden. Därför har vår uppsats baserats på vad tiden har för inverkan på 
styrning av företag genom att undersöka hur chefer inom olika branscher ser på tidsbegreppet 
och i vilken omfattning tiden påverkar styrningen av ett företag samt hur man som ledare 
väljer att utnyttja och avgränsa sin tid. Syftet är att se hur man handskas med tidsbegreppet, 
det vill säga något man inte kan påverka, inom företagsvärlden. 
 
Vi har valt att använda oss av en induktiv metod för att göra en kvalitativ ansats för att få fram 
primärdata. Detta har till en början resulterat i en naiv återberättande del för att sedan inta en 
mer kritisk ställning. Det som är viktigt att påpeka är att vi varit ute efter chefernas personliga 
åsikter och inte företagets åsikter.  
 
Det vi kom fram till var att tidens påverkan på styrning av företag och ledarnas ledarskap 
visar sig i olika skepnader beroende på bland annat titel, ansvarsområde, bransch och 
personliga egenskaper. De olika skepnaderna är en nödvändighet för en organisations 
överlevnad och konkurrenskraft. Man bör veta när man ska inta en viss position och ha 
förståelse för att detta faktiskt är något som tiden tillåter oss människor att göra. Det är alltså 
inte konstigt att man som chef säger emot sig själv, det ligger i människans natur och bör 
alltså inte förvåna oss. 
 
Alla borde ägna en extra tanke åt att försöka klura ut hur man själv ser på tiden och hur den 
synen och inställningen påverkar en i ens vardag. Genom förståelse för tiden slipper man tävla 
med klockan. 
 
 
 
Nyckelord: Tid, Perspektiv, Styrning, Ledarskap 
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1. Introduktion 
 

1.1 Problem/bakgrund 
 
Vår grundidé för uppsatsen är att se på ledning och styrning av företag ur ett tidsperspektiv. 
Vi vill undersöka hur chefer inom olika branscher ser på tidsbegreppet, främst för att vi själva 
ibland kan känna att tiden inte räcker till för allt som ska uträttas. Därför är det extra 
intressant att se hur en ledare handskas med tiden samt vilken inverkan den har på dem själva 
och det sättet de väljer att utöva sitt ledarskap på. Vi vill även undersöka i vilken omfattning 
tiden påverkar styrningen av ett företag samt hur man som ledare väljer att utnyttja och 
avgränsa sin tid. Vårt skrivande kommer alltså att baseras på respondenternas egna personliga 
tankar kring ämnet med koppling till deras yrkesroll och inte till verksamheten de verkar 
inom.  
 
Vissa tar tiden som en självklarhet, en del av grunden i vårt samhälle, medan andra ser på 
tiden som något abstrakt för att få ett grepp om tillvaron. Tidigare utgjordes begränsningen 
med hjälp av rummet och det utgjorde ramen inom vilken man fick verka. Man hade på så sätt 
gjort en avgränsning i form av titlar och plats. Numera fungerar dock tiden som ett sätt att 
avgränsa sig, det handlar om att äga och kontrollera tiden för att på bästa sätt kunna utnyttja 
den. Det gäller med andra ord att se till att man inte är ”tidens fångar” så att tiden begränsar 
en. Man pratar om tid i form av nuet, dåtid och förfluten tid.  
 
Albert Einstein har utvecklat en relativitetsteori (Nationalencyklopedin, sökord: 
relativitetsteorin, 080306, 14.37) som utgår från två teorier i fysik, den speciella 
relativitetsteorin och den allmänna relativitetsteorin, som båda tar upp att två olika betraktare 
uppfattar tid på olika sätt - det vill säga att något som befinner sig i framtiden för en person 
kan för en annan person befinna sig i förfluten tid. Einsteins teori visar alltså på att olika 
individer har olika ”'tids- och rumsintervall'” för samma händelser. Med andra ord kan ens 
sätt att se på tid, vare sig man förknippar det med något negativt eller positivt, ha en inverkan 
på ens sätt att leda andra människor. Tiden kan också fungera som ett sätt att utöva makt och 
inflytande genom att man nedprioriterar vissa möten framför andra. Möten utgör också 
möjligheten till avgränsning och koncentration på just nuet då man avsätter tid till att prata om 
särskilda ändamål.  På så sätt ligger fokus på det som förväntas av en i just den stunden för att 
man i nästa stund ska handskas med något helt annat. Här kommer också hierarkin in i bilden 
vilket gör vårt val av ledare mer intressant. Det är intressant att se hur mellanchefer resonerar 
kring detta, om rangordning verkligen förekommer vid planering av tid, då de befinner sig på 
en hierarkisk mellannivå. Händer det exempelvis att de på högre nivå kommer före de på 
lägre nivå, att möten med någon från en lägre nivå ställs in på grund av att någon högre chef 
behöver ha tid med mellanchefen?  
 
Eftersom tiden och dess påverkan kommer att vara det centrala i uppsatsen kommer vi även 
att beröra begrepp som planering, information, prioritering, tillgänglighet och motivation. Det 
är viktigt att se hur ledare arbetar för att motverka tidens påverkan, hur de gör för att motivera 
sin personal då det uppstår problem. Det är också viktigt att ta upp frågan kring stress, hur 
man hindrar uppkomsten av stress och hur man hanterar det internt inom företaget. 
 
Det är viktigt för oss att se vilken inverkan klocka och tid har på organisationer i samhället, 
om fokus ligger på tiden vi har eller tiden vi inte har? Vad försöker man exempelvis vinna och 
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åstadkomma genom att tala om tid som något vi har, något som ligger framför oss? Är det 
bara ett sätt att tänka positivt eller är det kanske något annat som ligger bakom? Det kommer 
även att vara intressant att ta reda på om en negativ syn på tiden utgör begränsningar i form av 
sämre planering och psykiska hinder. Man kanske inte är medveten om denna syn själv men 
genom att resonera kring begreppet tid och tidsuppfattningen så kan man dra egna slutsatser 
och få en klar syn över ens egen inverkan på tiden. Är man en av de människor som ser till att 
utnyttja tiden på bästa sätt eller tillhör man dem som bara försöker få tiden att gå?  Det är 
många frågor som dyker upp kring detta ämnesområde vilket gör det hela mer intressant för 
vår del, då vår uppgift blir att göra en helhet av alla dessa delar.  
 

Kännedom om problemområdet 
 
Vårt problemområde är aktuellt i den mening att kraven har ökat i samhället samtidigt som 
stressfenomenet blivit allt vanligare. Anställda har uppmärksammat det som kallas för 
tidsbrist, då man helt enkelt inte hinner med att utföra sina arbetsuppgifter. På samma sätt kan 
vi som studenter relatera till detta då vi ibland känner att vi inte har tid till allt och det blir en 
fråga om prioritering, som säker många andra också känner privat och arbetsrelaterat. Vi har 
däremot ingen direkt kunskap om hur ledare upplever fenomenet tid då det är frågan om 
styrning av företaget. På samma sätt vet vi inte hur de valt att handskas med tidsbegreppet. Så 
det är det vi vill åt, hur tidsbristen påverkar mellancheferna och deras sätt att leda sina 
anställda.   
 

1.2 Problemformulering 
 
Vår grundidé utgår från tiden och dess påverkan, tid är tid vare sig vi vill det eller inte. Tiden 
existerar och går vidare utan att vi har någon som helst möjlighet att påverka den. Det enda vi 
kan göra är att bestämma vad vi vill göra med den tid vi har. Vi kan inte observera tiden i sig 
men däremot kan vi observera vad den har för inverkan på människor och i detta fall även 
organisationer och dess ledare. För att kunna handskas med tiden krävs erfarenhet, vilket vi 
alla har, då tiden är något som alltid funnits som en stor del av ens vardag. Det är erfarenheten 
som har lärt oss hur man lever med tiden och att planering eventuellt kan vara till stor hjälp.  
 
Vad gäller våra utvalda företag så vet vi inte tillräckligt mycket om deras företagskultur och 
vi tror att företagskulturen kan ha en inverkan på hur man arbetar i ett visst företag, alla har 
sina egna tillvägagångssätt vilket även kan innebära att planeringssätten skiljer sig åt mellan 
företagen. Dock kommer vi inte inom denna uppsats att ägna någon större uppmärksamhet åt 
detta då vi anser att ämnet blir alltför stort och vårt mål är att hålla oss inom ramen för vårt 
forskningsproblem.  
 
Forskningsproblem: Vad har tiden för inverkan på styrning av företag? 
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1.3 Syfte 
 
Vårt syfte är att göra ett försök till att ta reda på hur chefer ser på tiden samt hur de väljer att 
handskas med tiden och hur det i sin tur påverkar styrningen av företag. Det är intressant att 
se hur man handskas med tidsbegreppet, det vill säga något man inte kan påverka, inom 
företagsvärlden. Forskningsproblemet har formulerats utifrån vårt syfte som är att komma 
underfund med vilken inverkan tiden har på styrningen av företag.  Syftet är att bidra med en 
tankeställare, att ledarna ska fundera och reflektera över sin egen situation och tidens inverkan 
– att helt enkelt öppna ögonen och försöka se på det från ett annat perspektiv. Vare sig vi är 
medvetna om tiden och dess påverkan eller inte så lever vi i ett samhälle som baseras på tid. 
Tiden visar sig i olika skepnader, bland annat i form av klocktid, kalendertid, dagar, månader 
och år.  
 

Teoretisk relevans 
 
Med hjälp av data som vi samlat in genom intervjuer tillämpade med den induktiva metoden 
kan vi generalisera och komma fram till en temporär sanning som är av intresse då vi försöker 
få grepp om verkligheten. Detta är ett område som kan var av intresse för andra ledare, 
förutom de som blivit intervjuade, och därför är det desto viktigare att försöka få en överblick 
över situationen och hur verkligheten ser ut för företagen. Här är det av stor vikt att påpeka att 
verkligheten eller sanningen inte går att återspegla i form av ord, med det sagt så kommer vi 
att göra ett tappert försök för att komma fram till temporära teorier baserade på det material 
som vi får fram. Med andra ord kommer vi göra en ansats till att generalisera utifrån det 
materialet som intervjuerna resulterar i.  
 
När man som chef väl uppmärksammat de olika arbetssätten kan man även fundera på varför 
man arbetar som man gör och kanske till och med börja tänka på en eventuell lösning på 
situationer som kan ses som problemskapande. Här går framför allt tankarna till de anställda 
och deras hälsa, hur man utnyttjar tiden och motverkar stress. Genom att försöka fundera 
kring uppkomsten av sådana problem som tidsbrist och stress inom organisationer så kan man 
tids nog också identifiera de typiska fallgroparna och komma fram till åtgärder man kan vidta 
för att främja arbetet inom organisationer och se till att man inte går i fällan som kan komma 
att bli ett problem för företaget men även för individerna.  
 

Praktisk relevans 
 
Eftersom vi valt att se på styrning av företag utifrån ett tidsperspektiv är målet att öppna upp 
läsarnas ögon med hjälp av resultatet som kommer att presenteras i form av en uppsats. 
Genom att vi uppmärksammar situation och låter ledarna komma till tals tror vi att de kommer 
att börja fundera och reflektera kring det som i mångas ögon ses som något självklart, 
nämligen tiden.  
 
Att öppna upp ledarnas ögon för detta begrepp är ytterst relevant då det styr oss i vardagen 
vare sig vi vill det eller inte. Därför är en medvetenhet om tidens påverkan önskvärd och 
genom att göra ledarna uppmärksamma på det självklara kan det i slutändan också påverka 
deras ledarstil och styrsätt. Vi måste här vara noga med att skilja på människor i vardagen och 
människor som fungerar som ledare. Ens inställning som ledare är ofantligt viktig då man som 
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ledare kan påverka avsevärt många fler människor samtidigt som en organisation är beroende 
av ledarens sätt att vara och sätt att agera.  
 
Som ledare ses man som en förebild och därför kan det vara extra viktigt att fundera kring 
tiden, ett ämne som vi annars tar för givet. Visserligen kan man inte vara allvetare men man 
bör kanske ägna en extra tanke åt sitt ställningstagande. De val man gör som ledare påverkar 
oftast stora delar av organisationen.  
 

1.4 Avgränsning avseende problemområdet 
 
Vi har avgränsat oss genom vårt val av mellanchefer inom de olika branscherna. Då tiden 
utgör ett brett område inom vilket man har mycket svängrum är det viktigt att ställa öppna 
frågor om tiden samtidigt som vi försökt hålla oss borta från den allmänna styrningen av 
företag.  
 
Vi var också ute efter ledarnas personliga åsikter och tankar, vilka inte ska generaliseras för 
hela företaget som de verkar inom.  
 

2. Metod 
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Genom empirismen1 grundar man kunskap på sinneserfarenhet, vilket stämmer bra överens 
med utförandet av vår uppsats då observation kan anses vara grundläggande. Undersökningen 
ger oss en direkt kunskap om verkligheten och tanken är att det ska vara vår utgångspunkt.  

2.2 Datainsamling och utförande 
 
Syftet med djupintervjuer var att försöka ta reda på hur chefer i olika branscher valt att 
handskas med tiden. Vi vill se hur chefer begränsar och avgränsar sin tid och på vilka grunder 
de gör det. Vi förutsatte att det rörde sig om en hel del möten i deras vardag men undrade vad 
som avgör om ett möte är viktigare än ett annat, är det en fråga om hierarkiska prioriteringar 
eller är det något annat som ligger bakom. 
 
Vi genomförde en undersökning av kvalitativ karaktär för att kunna upptäcka, lyfta upp och 
belysa de samband som växer fram. Genom vår insamling av kvalitativ data kommer vi att 
komma fram till en ”bästa möjliga förklaring just nu” (Christensen et al. 2001, s. 67). 
 
Dem data som vi samlade in är våra primärdata. Vi fokuserade på en smal och djup 
undersökning – alltså med utgångspunkt från ett fåtal undersökningsenheter som studeras 
ingående för att på så sätt tränga igenom ytan och skapa en bättre förståelse för eventuellt 
underliggande orsaker till varför man ser på problemet som man gör. Med hjälp av resultatet 
av undersökningen vill vi kunna göra en analytisk generalisering (Christensen et al. 2001, s. 
72). 
                                                 
1 Bassim Makhlofi, Universitetslektor Högskolan i Borås, föreläsning den 28 januari 2008. 
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Insamlingen av primärdata skedde med hjälp av panelintervjuer, vilket innebär att det finns 
flera intervjuare, men endast en respondent i taget. Intervjuerna var av semistrukturerat slag, 
vi utgick alltså från en intervjuguide och själva respondenten fick därigenom en möjlighet att 
prata fritt (Christensen et al. 2001, s. 65). 
 
Vi utgick från forskningsproblemet och försökte formulera frågor kring huvudfrågan för att vi 
sedan skulle kunna dra slutsatser utifrån det svar som vi fick. För att få svar på våra frågor 
valde vi att använda oss av induktiv metod för att göra en kvalitativ ansats och för att få så 
mycket användbar information som möjligt. Samtliga chefer intervjuades en och en utan 
någon inverkan från våra egna tankar kring ämnet. Med andra ord hade vi inte till avsikt att 
påverka deras uttalanden. Vi började intervjuerna med några preciserade frågor, så kallade 
forskningsfrågor, för att få igång tankarna hos ledarna. En sådan fråga är exempelvis ”hur 
utnyttjar du din tid?”. Med hjälp av sådana frågor ville vi få ledarna att tänka till och komma 
in på det aktuella området, nämligen tiden och dess påverkan på styrningen. Under 
intervjuerna dök det sedan upp ett antal följdfrågor beroende på hur respondenten valde att 
svara på våra frågor, kort och konsist eller utförligt. Det var genom följdfrågorna som vi valde 
att delta i intervjun, då vi kände att vi behövde ha något förklarat mer ingående eller då vi 
behövde styra samtalet i rätt riktning. Det är sedan deras berättelser som format vår empiriska 
del i denna uppsats.  
 
Dessa berättelser har fångats upp med hjälp av ljudinspelning under intervjuernas gång 
samtidigt som vi försökt anteckna det som vi funnit intressant samt de frågor som dykt upp 
under intervjuernas gång. Ljudinspelningen underlättade i form av att man kunde fokusera på 
det som sades istället för att fokusen skulle ligga på att anteckna allt så noga som möjligt. På 
så sätt var detta ett givande sätt. 
 

2.3 Uppsatsens disposition 
 
Genom ett epistemologiskt antagande kan vi grunda vår empiriska kunskap på 
sinneserfarenhet – genom att observera och undersöka. Efter vår undersökning kommer vi 
analytiskt och kritiskt granska resultaten för att komma fram till en generell slutsats som 
kommer att gälla tills vidare.  
 

Hernadis hermeneutiska triad  
 
Resultatet kommer att tolkas utifrån olika infallsvinklar med hjälp av den Hermeneutiska 
processen och med hjälp av denna process kan vi studera handlingar och vilka motiv som 
ligger bakom handlingarna – och varför. Den uppdelning vi valt är som följer: vi kommer att 
börja med en återberättande del som beskriver vad det är de olika cheferna har sagt under 
intervjuerna, detta för att sedan ställa oss över texten för att analysera och sedan avsluta med 
att vi själva ersätter texten genom att tolka. Vi vill med andra ord börja med att ställa oss 
naiva till ledarnas berättelser och sedan som ett andra steg kritiskt granska vad det egentligen 
är de har sagt för att sedan avsluta med våra egna slutsatser, reflektion och eventuella 
rekommendationer till företagen.  
 
Nedan följer en modell som kan hjälpa till att skapa en kritisk tolkning så att man verkligen 
förstår vad det är man gör och kan följa en röd tråd genom hela uppsatsen. 
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Beskrivning 
 

Under texten 
 

Reproduktiv översättning 
 

Rekonstruktion 

Förklaring 
 

Över texten 
 

Inferensiell upptäckt 
 

Dekonstruktion 

Utforskning 
 

Ersätta texten 
 

Existentiellt framträdande
 

Konstruktion 

Tabell 1. Hernadis hermeneutiska triad.2

 
 
Beskrivning: i den beskrivande delen återger man med egna ord det man tror har varit 
respondentens budskap. Man underkastar sig alltså texten för att reproducera det som sagts 
eftersom man inte kan återge precis allt. Resultatet av intervjuerna, där ledarna ger sin syn på 
saken, kommer inledningsvis att presenteras i form av en sammanslagning av samtliga 
berättelser, då det utgör vår empiriska del. Vi har valt att dela in den empiriska delen i fem 
nyckelord, nämligen planering, information, prioritering, tillgänglighet och motivation. 
Indelningen föreföll sig naturlig då dessa nyckelord förekom på alla intervjuer och verkade 
förknippas med detta område.  
 
Förklaring: man ställer sig här över texten och ställer sig frågan: ”vad säger texten?”, samt: 
”hur och varför säger texten det den säger?”. Man vill veta hur texten har kommit till och 
eventuellt kanske till och med att ta reda på läckage från andra texter. Man fokuserar alltså på 
att montera ner texten för att se hur den har konstruerats och därefter dekonstruera. Här 
kommer analysen av vårt empiriska material in där vi försöker förstå varför respondenterna 
svarat som de har gjort.  
 
Utforskning: här ställer man sig frågan: ”vad tror jag, läsaren, om allt det här?”. Med 
originaltexten som utgångspunkt blir vi, läsarna, själva författare, det vill säga konstruerar en 
ny text. Man tar då med sig sin existentiella livserfarenhet och de egna syften och 
angelägenheter in i texten. Man försöker alltså kasta in sin moraliska identitet i texten och 
omskapa den genom att reflektera över den egna tolkningsprocessen och revidera den egna 
inställningen. 3 Eftersom vi anser att observation och undersökning inte räcker så hade vi 
tänkt oss en annorlunda avslutning, då vi avviker från den objektiva synen som vi 
inledningsvis intagit. Avslutningsvis hade vi tänkt ha med en tolkningsdel då vi förflyttar oss 
från det naiva tänkande för att inta en mer kritiskt inställning och se bortom det som finns på 
ytan - för att komma förbi skalet som kan ge sken av så mycket. Genom kritisk granskning 
kommer vi förhoppningsvis kunna ta oss förbi detta och urskilja bakomliggande faktorer. Allt 
för att försöka förstå varför människan agerar på ett visst sätt vad gäller tiden, dess 
möjligheter och begränsningar. Samtidigt som vi diskuterar om vi är tidens offer, vad det 
innebär samt hur man kan tolka en titel som denna.  
 
Utifrån ledarnas berättelser kommer vi alltså att analysera, tolka samt dra egna slutsatser för 
att komma fram till svaret på vårt forskningsproblem, nämligen hur tidsbristen påverkar 
styrning. Vi kommer därför basera våra egna tolkningar och reflektioner på deras berättelser 

                                                 
2 Bassim Makhlofi, Universitetslektor Högskolan i Borås, föreläsning den 3 september 2007. 
3 Bassim Makhlofi, Universitetslektor Högskolan i Borås, föreläsning den 3 september 2007. 
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för att ge svar på vårt forskningsproblem. Hernandis tolkningsmodell kommer att utgöra 
grunden för vårt sätt att forma uppsatsen, det vill säga genom att ha en beskrivning (ledarnas 
berättelser) som följs av en förklaring (vår analys) samt en avslutande utforskande del som 
ger utrymme för våra egna tankar, slutsatser och reflektion kring området. Därför är det 
viktigt att våra läsare skiljer på det vi redovisar under resultat, analys och tolkning eftersom 
dessa tre delar skiljer sig åt. Resultatredovisning har framkommit genom ett empiristiskt 
förhållningssätt medan vi i analysen utgår från vår teoretiska referensram och i tolkningsdelen 
har vi valt att utgår från egna tankar. 
 

2.4 Validitet  
 
Czarniawska (1999, s. 26) skriver att det enda man kan jämföra ett påstående med är med ett 
annat påstående. Vidare kan man alltså inte jämföra ord/texter med verkligheten vilket 
förespråkas av den traditionella synen på validitet. Till följd av de här argumenten kan sägas 
att validiteten i vårt fall inte alls är mätbar då vi kommer att behandla ledares utsagor. Det 
enda vi egentligen kan göra är att jämföra vår text, som vi kommer fram till, med andras 
texter. Med andra ord kommer vi kunna jämföra våra fyra chefers berättelser med varandra. 
Det är av denna anledning det är lätt att förkasta validitetsbegreppet – det är ju helt enkelt 
omöjligt att avspegla verkligheten. 
 
Följande definitioner av validitet (intern- och extern validitet) är baserade på ett traditionellt 
synsätt som vi valt att presentera kort eftersom det är viktigt att ha med begrepp så som 
validitet och reliabilitet (återkommer nedan) när man utför undersökningar. Genom att även 
nämna den traditionella synen kan vi på så sätt reflektera kring vår valda metods 
begränsningar. 
 
Intern validitet: hur väl undersökningen och dess resultat stämmer med verkligheten; det är 
viktigt att resultatet speglar verkligheten på ett trovärdigt sätt. Denna trovärdighet bestäms av 
hur systematisk man varit i insamlings- och analysarbetet samt hur öppet man redovisar 
undersökningsprocessen. Genom att vi valt att presentera intervjuresultatet tydligt för att 
sedan avgränsa oss och ta upp det vi finner viktigt och intressant utifrån vårt 
forskningsproblem så har vi svårt att tro att vi kommer utelämna viktigt information som vi 
mottagit verbalt. Däremot kan det finnas andra begränsningar, exempelvis så kan inte läsaren 
relatera till intervjusituation eller ledarens kroppsspråk. Detta kan utgöra en begränsning då 
tolkningar av bland annat kroppsspråk skiljer sig åt från människa till människa. Det är en 
faktor som gör att man som läsare inte har hela bilden framför sig.  
 
Extern validitet: graden av generaliserbarhet; den externa validiteten ökar om man kan 
fastställa i vilken grad och inom vilka gränser resultatet är överförbart till andra inte 
undersökta enheter (Christensen et al. 2001, s. 310). Vi kommer alltså kunna jämföra dessa 
chefers uttalanden vilket kan vara svårt att generalisera då  vi pratar om olika yrkesområden 
men trots det kan det finnas vissa likheter som går att generalisera, trots att vi alla är olika.  

2.5 Reliabilitet  
 
För att återgå till Czarniawska (1999, s. 27) och hennes syn på reliabiliteten kan man påstå att 
framkomsten av samma resultat vid en undersökning inte beror på själva metoden, utan på 
forskarna. När man ställer sig frågan ”Vad är det egentligen jag är ute efter?” så är det svaret 
på det som styr om man kommer fram till samma resultat igen. Än en gång är det är av denna 
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anledning det är lätt att förkasta även reliabiliteten – det har ju inte med metoden att göra utan 
det är forskarna själva som styr mot likartade resultat. 
 
Nedan följer en kort presentation om den traditionella synen på reliabilitet. Detta av samma 
anledning som för validiteten: att ge oss en chans att reflektera kring vår valda metods 
begränsningar – det görs lättare med det traditionella synsättet då Czarniawska förkastar 
reliabilitetsbegreppet. 
 
Vi anser att själva datainsamlingen och bearbetningen av denna kommer att vara tillförlitlig 
eftersom vi är medvetna om faktorer som kan spela in under intervjuns gång. Genom att skapa 
en trygg miljö för respondenten och inte på något sätt påverka svaren som denna har att ge oss 
(exempelvis genom att undvika ledande frågor) tror vi att datainsamlingen blir väldigt 
användbar. Det man skulle kunna ifrågasätta är hur sannolikt det är att respondenten i fråga 
förskönar svaren något för att gynna företaget som helhet och detta kan ses som en 
begränsning, men det är här själva bearbetningen kommer in. Vi kommer inte enbart låsa oss 
till hur respondenten svarat utan även se till kroppsspråk och reaktioner.  
 
Att garantera ett återkommande resultat vid upprepande av denna metod är inte möjlig till 100 
procent. Detta främst på grund av all utveckling som går framåt och det faktum att 
människorna idag kan anses vara mer kunniga och uppmärksamma gällande bland annat 
sjukdomar. Vi lever i en föränderlig verklighet vilket gör att det är omöjligt att samla in 
identiska data, vare sig om vi själva eller någon annan upprepar studien. Reliabiliteten kan 
endast kopplas till oss eftersom ingen annan undersökare kan ikläda sig vår skepnad. 
Eftersom vi talar om tidens påverkan kan vi inte undgå från att även tala om stress och det är 
möjligt att man i framtiden vinner mer kunskap i hur man hanterar stress på ett bättre sätt och 
detta kan komma att påverka resultatet vid en upprepad undersökningsmetod.  
 
I efterhand kan man tycka att vi borde ställt frågan om anonymitet i ett tidigare skede, 
exempelvis i början av intervjun, istället för att ta upp det avslutningsvis. Detta kan i sin tur ha 
inverkan på respondenternas svar, hade de från början vetat om att de var anonyma så hade 
kanske också svaren varit annorlunda. Med andra ord kan detta ha haft en inverkan på utfallet 
av intervjuerna, vilket inte uppmärksammades förrän efteråt. 
 

2.6 Intervjuguide 
 
Vid tillfället för intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide (se bilaga 1). Vi var öppna 
för alla svar utan att påverka respondenterna, intervjuguiden användes för att kunna leda 
samtalet på rätt väg vid behov för att inte tappa alltför mycket fokus.  
 
Vi valde att avsluta intervjun gällande ämnet med följande fråga: ”Vad har tiden för inverkan 
på styrning av företag?”. Detta eftersom vi ville se vad mellancheferna själva svarar på den 
frågan efter att ha diskuterat tidsbegreppet i allmänhet. Detta underlättade också för oss då vi 
själva ska svara på vårt forskningsproblem i slutändan. Därför ansåg vi det intressant att ha 
den som en avslutande fråga - för att se hur praktiker ser på det. 
 
Den sista punkten i vår intervjuguide gällande anonymitet tyckte vi var väldigt viktig att ha 
med eftersom uppsatsen offentliggörs, så till följd av detta anser vi att respondenterna ska ha 
en möjlighet att påverka i vilken grad de vill bli utpekade. Nu i efterhand kan man tycka att 
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denna fråga borde ha ställts inledningsvis men det är alltid lätt att vara efterklok. Dock är vi 
medvetna om att detta kan påverkat mellanchefernas utsagor.  
 
Eftersom vi ville att respondenten skulle tala så fritt som möjligt undvek vi att ha med för 
alltför många frågor, detta samtidigt som vi planerat att ställa frågor under intervjuns gång 
baserat på vad cheferna valde att berätta för oss. På så sätt kunde vi komma ännu djupare och 
få bättre förklaringar till eventuella tankar som respondenterna har. 
 

3. Teoretisk referensram 
 
Edgar H. Schein (1992) tar bland annat upp tidsbegreppet och kulturella skillnader på hur man 
ser på tiden och ledarskapet.  Detta är något vi haft i bakhuvudet, att skillnader och likheter 
mellan olika kulturer förekommer. Vi tror att ens kulturella bakgrund har en inverkan på ens 
sätt att vara och att se på tiden. Detta kan vara aktuellt att ha med som en inledande del till 
den uppsats som intervjuerna kommer att resultera i fastän vi inte har några planer på att gå in 
mycket djupare i det när vi talar om de intervjuade mellanchefernas situationer.   
 
Eftersom vi har ett kulturellt perspektiv så ligger ironin i grunden, vilket för oss till ”det 
självklara”. Tanken är därför att tränga igenom det självklara i den tolkande delen av 
uppsatsen och till det har vi hjälp av Sköldberg (1992), då han tar upp kultursynsättet med den 
ironiska tankestilen och det satiriska framställningssättet. För läsare som inte är alltför 
bekanta med Sköldberg har vi nedan, under rubriken ”Sköldbergs Organisationsinriktningar”, 
försökt presentera Sköldbergs tankar och synsätt i korthet. Ironin bygger på motsatt mening 
och tanken är att dekonstruera sanningen i den mån det går. Det handlar om att skapa 
medvetenhet om människans begränsningar men att dock inte driva det för långt. Satiren 
däremot symboliserar motsatta förhållanden mellan det som sägs och det som menas. Denna 
tolkningsmodell försöker avslöja osynliga trådar som binder samman allt genom att skapa en 
motbild, en illusion, mot det självklara (Sköldberg 1990, s.217-223). Det vi vill uppnå genom 
användningen av satiren är att kunna poängtera det självklara i tolkningsdelen för att läsaren 
ska ha en chans att på egen hand reflektera och dra egna slutsatser utifrån det som skrivs i 
uppsatsen.  
 
Vi menar då inte att satiren ska lysa igenom i hela uppsatsen men tanken är att det är en bra 
utgångspunkt för den subjektiva delen av uppsatsen, nämligen analysdelen. De andra 
dramerna, romantiskt, tragiskt och komiskt, kommer också att kunna urskiljas i analysen men 
dock inte i tolkningsdelen.  
 
Det är för vår del intressant att utgå från kultursynsättet och bygga upp en medvetenhet hos 
våra läsare om de skillnader som förekommer runt tiden och styrningen av företag. 
Exempelvis skriver Bodil Jönsson (1999) såhär om tid ” "Tid - det enda du har". Därför ska vi 
se om bland annat något av det hon skriver kan stödja våra ställningstaganden i vår uppsats 
eller inspirera oss till att identifiera några typiska fallgropar eller att formulera förslag på 
åtgärder man kan vidta för att underlätta tidsavgränsningen eller begränsningen i vissa fall. 
 

Sköldbergs Organisationsinriktningar  
 
Sköldberg (1990, s. 20) talar om den poetiska logiken som presenterar helheten för oss vad 
gäller dagens ledande organisationsinriktningar. Det är fyra organisatoriska huvudinriktningar 
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man främst pratar om, nämligen: Rationella klassiker, Human Relations, Systemsynsättet och 
Kultursynsättet. Förutsättningen för att förstå hur allt hänger samman är genom att känna till 
tolkningsmetoden och analysramen. Det finns olika tolkningsmetoder som man kan ta till 
hjälp för att ge svar på frågan om hur organisationssynsätt hänger ihop med metodsynsätt och 
med den grundläggande verklighetsuppfattningen. Sköldberg (1990, s. 18) tar upp dessa 
tolkningsstrategier och man utgår från:  
 

- hur vi uppfattar forskningsobjektet, 
- hur vi anser att detta bör studeras, och 
- genom vilka grundläggande referensramar vi ser verkligheten. 
 

Syftet med de fyra organisatoriska huvudinriktningarna är att analysera deras grundläggande 
struktur med hjälp av retoriska kategorier för att kunna nå fram till ett övergripande 
förklaringsmönster. Man bör gå igenom alla huvudinriktningar för att kunna verkställa detta 
syfte. Ett kriterium för en huvudinriktning är att dessa ska ha haft både praktiskt och teoretiskt 
genomslag. Genomgången av dessa innebär förklaringar och kritisk granskning som kommer 
att innebära att alla myter om inriktningarna kommer att förstöras och fram kommer det 
”rätta” – man får alltså en ny bild av dem. Nedan följer en förklaring av de olika 
inriktningarna: 
 

 Metaforen bygger på likhet, det vill säga inre samband. Denna trop syftar till 
överföring av mening från något känt till något okänt. Inre samband är 
avgörande exempelvis har vi uttrycket ”Du är en pärla”. Detta uttryck liknar en 
person vid de egenskaper en pärla har, det vill säga inre samband. 
Framställningssättet är romansen där individen efter långvarig strävan finner 
inre mening, hittar sig själv. Det handlar alltså om självförverkligande, om den 
enskildes uttrycks- och utvecklingsmöjligheter och bygger på att man genom 
att förstå sig själv också lättare kan förstå andra, efter att man funnit sitt sanna 
jag (Sköldberg 1990, s. 34).  Metoden är idiografisk, vilket innebär att man 
beskriver det säregna, inre meningen, och baseras på metaforisk tankestil. 
Tolkningsmodellen inriktar sig på förståelse för sambandet uttryck – mening 
(Sköldberg 1990, s. 44).  

 
 Metonymi bygger på närhet och man förskjuter meningen från en betecknare 

till en annan som ligger nära i tid och rum. Man sätter likhetstecken mellan ett 
ting och något som bara råkar befinna sig i närheten. Man letar alltså efter yttre 
samband genom närhet i tid och rum för att göra allting mer hanterbart. Några 
exempel på metonymisk association är orsak/verkan, behållare/innehåll och 
del/helhet – dessa olika delar byter namn med varandra. Framställningssättet är 
tragedin där man ser på människan som undergiven ödeslagar och regler som 
styr individen och krisen står i fokus (Sköldberg 1990, s. 34). Metoden är 
scientistisk och har en naturvetenskaplig prägel över sig. Man jämför 
företeelser automatiskt utifrån ett ”bredvid varandra” perspektiv och söker 
naturligt släktskap mellan dessa. De saknar egentligen samband med varandra 
– de ligger bara nära varandra i tid och rum. Händelser av olika slag mäts och 
regelbundenheter formar lagar utifrån slutsatserna som dras. 
Tolkningsmodellen söker väsentliga fakta och inriktar sig därför på förståelse 
inom sambandets händelse – lag (Sköldberg 1990, s. 45).  
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 Synekdoke bygger på del- och helhetsförhållande där delen symboliserar 
helheten. Exempelvis står slöjan för islam.  Detta kan ses som en utvecklad 
variant av metonymin, men här behåller man helheten – man bygger in 
helheten i varje del och använder sig av delen för att visa på helheten. På så 
sätt ger delen funktion och mening till helheten. Syftet är att uppnå allmän 
harmoni och framställningssättet man använder sig av är komedin, där 
människor framställs som om de organisatoriskt ingår i en högre enhet. 
Komedin befinner sig i ett tankesätt med två tillstånd, ett ursprungligt 
(felaktig) och ett slutligt (önskvärt), i sin strävan mot ett lyckligt slut - 
harmoni. Det önskvärda tillståndet är ett samhälle som förenar allt till en helhet 
för individen (Sköldberg 1990, s. 35). Metoden som används är funktionell och 
innebär att man observerar ett visst mål/funktion för att sedan ta reda på vilka 
strukturer som är lämpliga för att uppnå målet. Man relaterar alltså delen till 
helheten. Tolkningsmodellen utgår från sambandet mål – medel (Sköldberg 
1990, s. 46). 

 
 Ironi bygger på motsatt mening, man dekonstruerar sanningen istället för att 

bygga upp den. Ironin är mer uttalad eftersom man medvetet vänder och vrider 
på det hela eftersom man vet vad man vill åstadkomma. Driver man ironin för 
långt raserar meningen. Man kan säga att ironin är tropernas trop eftersom den 
karaktäriserar alla troper. Det handlar väl mest om att skapa medvetenhet om 
människans begränsningar, men att ändå kunna gå vidare. Ironin visar på ett 
falskt samband och säger emot sig själv. Framställningssättet är satiren som 
visar det irrationella i alla händelseförlopp, även de ovan nämnda 
framställningarna. Satiren är en symbol för motsatt förhållande mellan det som 
sägs och det som menas med det sagda (Sköldberg 1990, s. 31). Den 
kontextuella metoden strävar efter att avslöja organisationers sätt att vara och 
därför ser man kritiskt på idéer och praxis som används inom organisationer. 
Man måste försöka förstå den enskilda delen genom att försöka koppla det till 
samhället. Det är med hjälp av den kritiska granskningen man bygger upp en 
motbild, en illusion, mot det som kan ses som en självklarhet. 
Tolkningsmodellen försöker avslöja osynliga trådar som binder samman allt, 
därför utgår man från sambandet skeende – anda. (Inriktning makro, mening) 
(Sköldberg 1990, s. 36 ff.). Vi kommer alltså att använda det satiriska 
managementperspektivet för att dekonstruera de tre perspektiven (romans, 
tragedi och komedi) – spela ut dem mot varandra. 

 
Vidare talar Sköldberg (1990, s.194) om organisationskultur: vad gäller företagskulturer kan 
man förenklat säga att det handlar om ”hur man gör saker och ting på företaget”. Det finns 
olika organisationsformer och man kan inte säga att en av dem är bättre än den andra. Man 
skulle kunna påstå att det finns lika många organisationskulturer som det finns organisationer.  
 
I den organisationskulturella riktningen fokuserar man på olika symbolsammanhang – den 
symboliska verkligheten bakom skenet är en helt annan än för den omedvetne. Man kan alltså 
säga att kulturen visar ett annorlunda sammanhang bakom det som annars är ytligt och 
uppenbart (Sköldberg 1990, s. 196-197). 
 
Kultursynsättet utgår från ironi och förkastar alla andra organisationsinriktningarnas 
tankestilar som illusioner. Kultursynsättets organisationsdrama är den anti-intellektuella eller 
quijotiska satiren som visar på det fåfängliga i alla rationella bedömanden; bortom 
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illusionerna är de ändå bara på jakt efter väderkvarnarna. Man kan vidare säga att denna genre 
fokuserar på teori, system, filosofi och liknande eftersom de lägger en tvångströja över 
verkligheten och utestänger allt som inte passar in i bilden. Den quijotiska satiren ställer: 
 

- regler gentemot praktik 
- dogmer gentemot erfarenhet och sunt förnuft 
- normer och ideal gentemot liv. 

 
Kultursynsättet skulle därmed kunna utgöra en variant av den permeativa organisationsstil där 
ironi, kontext och satir bildar de tre hörnen (se fig. 1). 
  

Figur 1. Den permeativa organisationsstilen, varav kultursynsättet är en variant. (Sköldberg 1990, s. 221) 
 

 
Den kontextuella metoden förutsätter en grundläggande enhet. Skeendena studeras mot en 
fond av enhetlig mening, det vill säga en bakomliggande anda. Denna mening, denna anda är 
kulturen – ”kulturen är offentlig eftersom meningen är det”.  
 
Den gemensamma nämnaren för kultursynsättets kontextuella metod är de delade meningar 
som studeras och genomtränger helheten. Helheten kan i många fall vara hela organisationen. 
 
Inom organisationskulturen finns föga av ironisk dialektik; här är enheten grundläggande. I 
brist på motsättningar blir därmed kulturen i längden förkvävande, orörlig – ju mer den 
förändras, desto mer stannar den vid detsamma. När den etableras är den ofta före sin tid, 
efterhand kommer omvärlden ikapp och till sist är den frånseglad. Den är alltså bara i takt 
med omgivningen en kort, försvinnande ögonblick. Till följd av detta har kultursynsättet en 
inbyggd risk att halka bakåt från den quijotiska till den konventionella satiren: den genre som 
inriktar sig på kritik av det nya, udda, okonventionella. Ironins motsägelsefulla trop kan alltså 
råka i konflikt med sig självt (Sköldberg 1990, s. 219 ff.). 
 
Eftersom vi primärt kommer att skriva analysen utifrån det satiriska förhållningssättet kan 
man vidare säga att man inte alltid får det svar man hade tänkt sig, ej förutsägbart. Spänningar 
och kollisioner i en relation är ett uttryck för en slags ironi, det handlar om ett slags försvar 
för människan som människa. Problem: när man bestämmer sig för något – är att man 
försöker förklara det och då blir det naivt. 
 
I ironin arbetar man med symboler – de står för en föreställning som innebär att vi kan 
uttrycka oss. Ironin kan leka med våra förutfattade meningar, man kan arbeta med illusionen 
på många sätt. Man ska försöka undvika klyschorna och försöka tänka något som ingen annan 
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tänkt, men allt kommer ju inte med facit. Man måste kunna sätta ner foten för att få utrymme 
att tänka själv. Hela världen är inte varm och underbar.4

 
Genom ironin brottas man med människors oförmåga att förstå. Man förlitar sig på språket 
som inte är en spegelbild av verkligheten. Det finns andra motiv bakom texterna, modellerna 
m.m. Man försöker lista ut vad som döljer sig bakom en text – att analysera. Språket i sig är 
en symbolisk representation. Lita inte på språket, det är inte sanningen bakom verkligheten, 
men vi måste använda språket för att gå vidare – leva.5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Bassim Makhlofi, Universitetslektor Högskolan i Borås, föreläsning den 26 november 2007. 
5 Bassim Makhlofi, Universitetslektor Högskolan i Borås, föreläsning den 10 december 2007. 
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4. Resultat av den empiriska undersökningen 
 

4.1 Inledning 
 

Nedan följer en kort presentation av de undersökta företagen samt en 
sammanslagning av de fyra respondenternas svar från intervjuerna. Vi valde att dela 
upp texten med hjälp av fem nyckelord som vi under intervjuernas gång fann 
återkommande. Därefter avslutar vi med en sammanställning av deras svar på vår 
huvudfråga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Resultatredovisning  
 
Planering 
 

 
 
 
 

Teamledare-inköp 
 

Postorderföretag 

 
 
 
 

HR-Manager 
 

Detaljhandel 

 
 
 
 

Produktionschef
  

3PL-företag 

 
 
 
 

Driftchef 
 

Kommunalt 

”Redcats Nordic är Nordens 
ledande distanshandelsföretag 
med varumärkena Ellos, 
Josefssons, La Redoute, 
 Catalog, Enjoy och Jotex. 
Redcats Nordic har 1500 
anställda och omsatte 3 
miljarder SEK (322 miljoner 
euro) år 2005. Redcats Nordic 
utgör den nordiska divisionen 
inom Redcats, världens tredje 
största distanshandelsföretag 
med 19 arumärken och 19 000 
anställda i 18 länder. Redcats 
är den internationella  
detaljhandels- och  
lyxvarukoncernen PPR  
distanshandelsdivision. PPR  
är noterat på Parisbörsen.” 
 
http://www.ellos.se/CompanyI
nformation/Work.aspx
080430, 17.50 
 
 
  

”Hemtex har sedan starten 
1973 utvecklats till Nordens 
ledande detaljhandelskedja för 
hemtextiler. Idag finns det 144 
stycken Hemtexbutiker i 
 Sverige. Grunden i Hemtex 
erbjudande är ett prisvärt och 
funktionellt sortiment av 
textila produkter av god 
 kvalitet. Hemtex sortiment är 
indelat i fyra produktområden: 
Sovrum, Badrum, Fönster 
samt Äta & Umgås. Samtliga 
produktområden kompletteras 
av icketextila hemaccessoarer 
som tillexempel blomkrukor, 
ljusstakar, askar och 
 fotoramar. Vi har också mer 
traditionella accessoarer, som 
prydnadskuddar och dukar 
samt förbrukningsvaror som 
ljus och servetter.” 
 
http://www.hemtex.com/sv/St
art/OmHemtex/
080430, 17.56. 
 
 
 

”Postpac erbjuder 
 helhetslösningar inom  
tredjepartslogistik. Egen 
specialkompetens finns inom 
områdena orderhantering, 
distributionslösningar, 
kundtjänst, IT-stöd och 
finansiella lösningar. Som 
kund hos Postpac, hanerar vi 
hela processen från  
orderhantering till distribution 
runt om i världen. Därefter 
erbjuder vi att hantera  
konsumentbetalningar och 
kundtjänst. Våra IT system är 
byggda för att ge kunderna 
realtids information om varje 
del i flödet. Därmed har våra 
kunder total kontroll över sitt 
flöde vilket leder till en 
enkelhet till optimering i 
processerna. Postpac arbetar 
med välkända bolag runt om i 
världen för att hjälpa våra 
kunder med hemtagning, 
transporter och  
distributionslösningar. Allt  
som en del av helthetsservice.
- Genom skräddarsydda  
lösningar hjälper vi  
distanshandlare sälja mer och 
tjäna mer.” 
 
http://www.postpac.sk-2.se/

”AB Bostäders uppgift är att 
erbjuda dig och andra 
boråsare ett rikt och varierat 
utbud av bra lägenheter i alla 
stadsdelar. Det rör sig om 
cirka 7 000 lägenheter och 
500 lokaler.” 

http://www.bostader.boras.se/
080430, 18.01 
 
 
 

080430, 17.58
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Tiden är något man kan utnyttja på bästa sätt genom att planera. Som teamledare6 på 
inköpsavdelningens sortimentsavdelning har man uppdelade arbetsuppgifter samtidigt som 
man är beroende av varandra: sortimentsdelen skapar produkterna, medan inköp placerar ut 
order hos de bästa leverantörerna/fabrikerna. En sådan arbetsprocess förutsätter en tydlig 
struktur mellan sortiment och inköp.  
 
För att det ska fungera på inköp så måste det fungera på sortiment och då måste man se till 
den tidsmässiga aspekten för att det ska fungera rent processmässigt. När man ska lägga order 
på fabriker eller hos leverantörer kan man inte säga att man måste ha hem leveransen 
imorgon, lite framförhållning krävs. Detta kan alltså vara en fråga om att skapa tid, att mellan 
avdelningarna, även tvärsnitt mellan avdelningarna, skapa en process som fungerar. Detta kan 
man göra genom användning av en processcykel som gör att man delar in processerna i olika 
steg, delprocesser, från början vilket gör det lätt att ta reda på vem som äger vilken process för 
att man sedan ska kunna bryta ner det på funktion och vilken befattning man har. Man gör 
sedan en kronologisk resa och får med alla bitar som måste göras samt hur mycket tid varje 
delprocess kräver. Ofta är det så att man kan räkna baklänges om man behöver ha ordern 
hemma vid en viss tidpunkt, när behöver man i så fall starta själva kreativa fasen?  
 
Ett processflöde är nödvändigt för att allt ska flyta på. Som chef har man sin 
funktionsbeskrivning, vad det är man ansvarar för, men är man chef och har personalansvar 
kan man säga att arbetet går i vågor – när det gäller personalfrågor kan man aldrig säga att 
man har vissa processer eller operativa saker som är viktigare än andra. Exempelvis så finns 
det inte avsatt tid för att en viss person ska komma in i morgon klockan 10.00 och ha ett 
mindre eller större problem, man har ju inte bokat in den tiden, men det kan ju dyka upp ett 
problem 09.55 istället för klockan 10.00 och då måste man kanske ta itu med det. Man ska 
inte se det som något negativt utan det är den rollen man har som chef, man får se till att 
skapa framförhållning, säger teamledaren på inköp. Han menar att man måste kunna röja 
undan det man har framöver för att få tid men det är även en fråga om att försöka skapa en 
struktur eller planera så att man inte hamnar i tidsnöd.  
 
Idag, oavsett företag, är det ett hårt tempo vilket innebär att man avsätter tid för diverse 
uppgifter genom planering. Kan man bygga upp en bra avdelningsstruktur och processflöde så 
får man också mer tid. Därför är det viktigt att alla vet vad de ska göra, vilket förutsätter att 
det tydligt framgår vilket ansvar och befogenhet alla har. Man är också lyckligt lottad om man 
har ett team som agerar blixtsnabbt med att vara backup för varandra. Den ena delen är att 
skapa en struktur funktionsmässigt så att man har rätt antal personer, tydliga 
befattningsbeskrivningar och så vidare men det är också viktigt att skapa ett bra arbetsklimat, 
så att man ställer upp för varandra när det behövs. Allt får ju inte slås i spillror för att någon 
råkar vara ledig någon gång, utan man måste säkerställa så att man kan täcka upp för 
varandra, och det fungerar väldigt bra på avdelningen i fråga. 
 
För produktionschefens7 del baseras planeringen på en veckoplanering, veckovis har man ett 
planeringsunderlag som baseras på kundernas krav, vad som ska produceras. På Postpac har 
man fyra produktionsplanerare som planerar verksamheten och arbetet som ska utföras – det 
är också dessa personer som är kontakten utåt mot kunderna.  De tar emot beställningarna och 
bestämmer i sin tur vad som ska produceras, hur mycket som ska produceras och när man 
börjar med själva arbetet. Det svåraste med att planera har att göra med kundernas ändrade 
krav, då man inte har något förbehåll kan kunderna komma i sista minuten och begära att 
                                                 
6 Teamledare Redcats, intervju den 16 april 2008 
7 Produktionschef Postpac, intervju den 27 april 2008 
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deras önskemål ska uppfyllas på studs. Kunderna tar inte hänsyn till hur mycket folk som 
finns på plats, till vilka man kan tilldela arbetet i fråga eller hur mycket personal man har 
borta på grund av sjukdom eller beviljad ledighet. Det är alltså till följd av kundernas krav 
som planering kan vara en svårighet. Arbetet är som det är och kunden har rätt att komma 
med önskemål i sista stund, det blir upp till chefen att planera verksamheten och kräva extra 
resurser för att utföra arbetet efter kundernas behov. Detta är negativt i det långa loppet när 
det gäller anställningsproblematiken då det kostar en hel del för ta in extra folk. Det man gör i 
sådana situationer är att man tar egen personal eller hyr in personal för att tillgodose kundens 
krav. 
 
När man planerar sitt arbete så är det än en gång så att man tar det akuta först, tycker 
driftchefen8, och det får ta sin tid, men alla har ett fritt spelrum och har ett personligt ansvar 
då chefen inte kan vara med på alla platser, däremot kan han vara med och stötta så att man 
hittar en balans i det. Detta gör man då genom att titta på arbetsorder, flöden, samt hur många 
lägenheter var och en har – det varierar alltid väldigt mycket. Är man mycket på ett visst 
område kan det vara nödvändigt att ”möblera om” i personalen och hitta någon som hoppar in 
och stöttar de andra – det är chefens roll att se till att det fungerar. Vad gäller hur många 
timmar man ska avsätta för ett visst arbete kan man inte säga exakt hur man ska göra, i vissa 
fall får man ta hjälp från annat håll för att hinna med, detta kan exempelvis vara entreprenörer 
eller olika avtal man kan dra nytta av. Målet är att åstadkomma så mycket som möjligt med 
den personalen man har, men man kan inte till 100 % fylla upp alla luckor eftersom risken är 
att man kommer in en svacka där det inte kommer in så mycket arbetsorder och då står man 
där tomhänt. Man måste ha ett orderflöde som är större än vad man kanske egentligen klarar 
av.  
 
Det som är svårast med planering är det dagliga. Fördelen för driftchefen är att ha personalen 
samlad, det är då man får en bra bild och koll på läget men det blir mycket småaktuella frågor 
som dyker upp hela tiden – det är detta som kan vara frustrerande för chefens del; han vill 
känna att en person som kommer med ett problem även ska ha en lösning på det, så ibland kan 
man känna att man inte har hjälpt till med att lösa problemet. Driftchefen planerar inte sin tid 
genom att ha en fullskriven kalender, istället håller han det öppet hela tiden för att hitta 
lösningar med tiden, beroende på hur aktuella de olika sakerna är.  Man får prioritera och ta 
hänsyn till när arbetet behöver vara färdigt. 
 
Teamledaren på inköp planerar inte sin tid jättetätt varenda dag i flera veckor framöver, men 
det kan vara vissa veckor som fylls på. Det svåraste är att man faktiskt tänker: ”den här 
veckan ska jag göra detta och nästa vecka ska jag göra detta”. Men då vet man inte om det 
under morgondagen eller dagen efter dyker upp möten som man inte räknat med vilket kan 
resultera i att tiden som man trodde sig ha försvinner eller äts upp av möten. En annan 
svårighet kan vara att man måste vara flexibel då förändringar försvårar planeringen. Den 
tiden man hade planerat för att gå vidare på nästa sak äts till viss del upp av det som redan har 
bestämts. När man är klar med en sak ska man kunna påbörja en helt annan uppgift och lägga 
det andra bakom sig. Man måste även kunna ”stänga av” och distansera sig från arbetet då 
man kommer hem. Skulle man behöva arbeta 12 timmar om dagen kan man ju anta att man 
har något att fundera på, då har det gått fel någonstans, antingen så är man väldigt dålig på att 
planera, eller så är man kanske inte kompetent nog för arbetet eller så har man alldeles för hög 
arbetsbelastning. Man ska kunna stänga av allt när man åker hem eller åker på semester men 
om det skulle ringa någon gång när man är ledig så måste man ändå kunna vara med den 

                                                 
8 Driftchef AB Bostäder, intervju den 29 april 2008 
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stunden man prata men utan att bära med sig det i ytterligare två semesterdagar, säger denne 
teamledare. 
 
Produktionschefen tycker inte att tiden begränsar honom men problemet är att man måste ”se 
tiden i ögat”, tiden är något som är relaterat till verkligheten, man kan inte förbise 
verkligheten. Det är så att alla vill ha saker gjorda, och detta helst ”igår”, inte idag eller 
imorgon. Tiden för chefen är inget bekymmer så länge man har en dialog med kunden och 
förklarar vad allt innebär, hur mycket tid man behöver samt vilka tidsaspekter man har att 
göra med. 
 
Personligen anser personalchefen9 att tid är något man vill ha mer av samtidigt som man med 
tiden lär sig prioritera och utnyttja den, vilket man gör bäst genom att hålla sig till sina 
prioriteringar. Detta är också det svåraste med planering, att man måste hålla fast vid det man 
bestämt och de prioriteringar man gjort.  
 
Som driftchef gäller det att kunna vara flexibel och det enda som verkligen är inbokat är 
mötena med ledningsgruppen som är på fredagar. Man har då ett möte som kallas för DAB: 
drift, affärsutveckling och boverksamhet – detta för att veta vad som är på gång, vad som 
händer, man informerar varandra.  
 
Information 
 
Det är varje chefs uppgift att informera personalen och att den allmänna informationen sprids 
internt genom intranätet, det kan exempelvis handla om vart företaget är på väg, säger 
personalchefen på Hemtex. Information är något som främst sprids genom närmsta chef, alla 
har sitt ansvarsområde och ansvarar då även för att informationen når de berörda 
undermedarbetarna. De anställda är medvetna om det övergripande organisationsmålet. Man 
använder detta som en utgångspunkt när man sätter upp mål för de enskilda avdelningarna. 
Det man gör då är att bryta ner organisationsmålet i flera delar för att kunna fördela det jämnt.  
Man måste informera och diskutera för att ha fokus anser personalchefen. Inom 
Hemtexkoncernen så utgår man från organisationsmål, exempelvis vision och affärsstrategi, 
som bryts ner i delmål som sedan resulterar i fördelningar i mindre grupper.  Så med andra 
ord blir det övergripande målet till nedbrutna mål per avdelning.  
 
För att hålla allt flytande inom Redcats så måste man hålla det planerade och försöka vara 
tidigt ute med det som måste göras. Man kan ju inte under alla förutsättningar alltid veta exakt 
vad som kommer att hända under arbetsdagarna men man måste försöka vara så informativ 
som möjligt då framförhållning inte är aktuell, exempelvis då något oplanerat händer så som 
att brandlarmet går. Man måste även tänka till, vilka som verkligen är berörda i olika 
situationer, när man vet det så kan man antingen samlas eller maila runt, vilket också fungerar 
för att vinna tid. Det är här även fråga om tillgänglighet eftersom det kan komma att påverka 
arbetet. Man måste försöka planera på ett bra sätt, att exempelvis så tidigt som möjligt lösa 
”problem” som man vet kommer komma inom en snar framtid i samband med exempelvis en 
sjukskrivning, säger teamledaren på inköp. Det kan vara stressande att veta att man ska vara 
sjukskriven i exempelvis fyra veckor utan att veta något om hur det ska gå med ens 
arbetsuppgifter, vem som kommer att vara backup och göra ens arbete. Det kan vara stressigt 
att inte få viss information vilket är värt att tänka på. 
 

                                                 
9 Personalchef Hemtex, intervju den 25 april 2008 
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Man har inom företaget, på Postpac en veckokalender, en produktionskalender – här skriver 
produktionsplanerarna in den information de har och den kan man sedan ta del av. 
Veckoplaneringen bryts även ner i dagar och timmar, säger produktionschefen. Det som är 
avgörande är produktionsmedlen och volymen – om det handlar om små volymer, stora 
volymer, maskinvolymer eller mantimmevolymer. Den information som man sitter inne med 
som produktionschefchef får man ut till de anställda genom närmsta chef, i detta fall genom 
produktionsledarna som sedan informerar teamledare/gruppledare. Det hela sker oftast 
muntligt men intranät finns och man har även skriftlig information när det gäller nya kunder 
och/eller ny leverans – denna information fås då genom e-mail som skrivs ut för att man 
sedan ska kunna delge de underställda. Denna information innehåller främst vad som krävs 
för att just kunden i fråga ska vara nöjd, hur leveranserna kommer att se ut, vad som kommer 
att packas samt hur mycket.  
 
Det kan vara stressigt att inte få viss information vilket är värt att tänka på, tycker 
teamledaren på inköp. Om man inte har något att informera om så kan man ju säga det vilket 
ändå resulterar i att man informerar: man har informerat om att man inte har något att 
informera om. 
 
Prioritering 
 
Teamledaren på inköp anser att man ibland kan behöva prioritera när det gäller anställda som 
behöver ha tag på en och prioriteringen baseras på ärendets viktighet och rang. Det kan vara 
svårt att välja vem man ska avsätta tid för, chefen eller en underställd, men orsaken till 
ärendet avgör och man får försöka prioritera rätt. Med rutin så vet man en del, man lär sig 
med tiden hur man ska avgränsa sin tid, man vet på ett ungefär vad som kommer att ta längre 
tid och då är det ju bättre att börja med det. Det är inte alltid bra att vara en tidsoptimist. Man 
har ju ofta även deadlines, detta är viktigt när man har många avdelningar och personer 
inblandade i en process. Om man exempelvis säger åt någon att göra klart något så fort de kan 
så kan det för en person innebära att det är klart under morgondagen medan det för någon 
annan kan innebära nästkommande vecka – om detta inträffar fallerar hela kedjan. Skulle en 
sådan situation uppstå så kan man hantera det på så sätt att man får prioritera – hur viktigt är 
det egentligen, har personen ett legitimt skäl till att inte utföra uppgiften och påverkar det 
helheten så pass mycket att man inte kan gå vidare? Man kan antingen byta prioritet eller hitta 
någon annan som kan utföra arbetet istället. Vad gäller tidens avgränsning så är det svår att 
avgränsa tid för personalfrågor. Personalutvecklingsfrågor är ett sätt att avgränsa tid för 
personalen, då man har avsatt tid för var och en, vilket också gör att man får tid till att 
förbereda sig. Skulle det krisa sig rejält så får man gå till sin chef och säga att man känner att 
man har för mycket av andra uppgifter som gör att man inte klarar av sina personalrelaterade 
frågor. Man får ta personalfrågorna först, om den prioriteringen är möjlig, för att sedan ta det 
operativa vilket kan innebära att man får ta sig lite extra tid ibland för att hinna med allt. 
 
Man måste utnyttja tiden på bästa sätt tycker produktionschefen, detta kan man göra genom 
att kräva att folk är flexibla. Inom Postpac har man exempelvis inga bestämda arbetsuppgifter 
– det innebär att om man har behov av att ändra i produktionen under dagen så gör man det, 
vilket innebär att de anställda kan arbeta mot en kund en viss tid för att sedan stämpla om och 
arbeta mot en annan kund, och så kan det sedan rulla på en hel dag. Tiden måste utnyttjas 
maximalt vilket innebär att de anställda måste kunna vara flexibla och göra flera 
arbetsuppgifter under sin arbetstid. Man har alltså inga större befattningsbeskrivningar utan 
målet är än en gång att alla ska vara flexibla. Om man nu ska prata om befattningsbeskrivning 
så innebär det att de anställda på Postpac arbetar med alla förekommande arbetsuppgifter 
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inom företaget mot de uppsatta mål som finns. Produktionschefen har i förväg inga bestämda 
mål eller en bestämd tid vad gäller att besluta om man ska vara operativ eller administrativ. I 
och med att han har underställda chefer som har hand om den operativa delen försöker han 
ständigt hålla sig uppdaterad och samtidigt vara tillgänglig när det behövs. Han försöker vara 
aktiv i produktionen, men han styr inte hela produktionen själv utan det gör arbetsledarna med 
produktionschefens direktiv. Beslut fattas om när och hur man ska producera samt vad och 
när man ska prioritera, man måste alltså vara en operativ chef lika mycket som han behöver 
vara en administrativ chef. Det finns alltså inga bestämda timmar vad gäller uppdelningen av 
de båda, det finns ingen som säger att har ska spendera fyra timmar på produktion och fyra 
timmar med administration, det hela går istället efter behov.  
 
När man talar om tidens begränsningar så kan driftchefen tycka att det blir något av en mix; 
tiden begränsar honom i det arbete han utför men även han kan komma att begränsa tiden. Det 
handlar lite om att känna efter, man kan inte dra över på något som kan komma att påverka 
något annat utan man får försöka hålla den tidsram man satt då för exempelvis möten, skulle 
man i värsta fall inte hinna med så får man återkomma med det när man har tid så att man inte 
förstör allt det efterkommande. Man får från gång till gång prioritera vad som är viktigast, 
ibland kan det handla om möten som andra kan ta hand om. Chefen känner att det inte är han 
som ska sitta på alla möten och vara involverad i allting utan man måste kunna delegera och 
låta andra delta och vara med och bestämma, det vore inte bra om han själv skulle bestämma 
allting för att bara servera och säga ”nu ska ni göra så här”. De anställdas tankar och planer 
måste tillåtas att ta form – att de får uttrycka sig. Man hanterar saker på olika sätt, en del 
människor har tålamod, andra inte och vissa personer vill ha gjort allt på en och samma gång. 
Detta är något som kan vara viktigt för just den personen men i ett större perspektiv så är det 
kanske inte så viktigt om man ställer det mot andra saker. Det gäller då att försöka 
kommunicera med de personerna och försöka förklara varför saker och ting är som de är, att 
få dem att förstå att vissa saker är viktiga men att det finns andra saker som helt enkelt är 
viktigare, anser driftchefen.  
 
”Man ska svälja den värsta grodan först”, säger personalchefen. Med det menar hon att man 
alltid ska göra de uppgifter som man finner jobbigast först. Det värsta ska tas om hand först 
eftersom det är en lättnad när det är gjort och man kan koncentrera sig på annat istället för att 
bäva inför den uppgiften.  
 
Tillgänglighet 
 
HR-chefen är alltid tillgänglig genom att alltid ha sin mobiltelefon med sig, så när de anställda 
behöver henne kan hon nås. Det är även ofta så att hon avslutar dagen i bilen på väg hem med 
att ringa några samtal för att utnyttja tiden och lösa eventuella problem.  
 
Man måste vara tillgänglig som teamledare på inköp, men det är upp till varje person av att 
avgöra hur, vissa kanske har mer nytta av att bara vara tillgängliga en viss tid men andra 
kanske anser det vara bättre att vara tillgänglig hela tiden än att passa en tid då man måste 
vara tillgänglig. Tillgänglighet är alltid positivt, det är alltid bra att vara det, då man snabbt 
kan klara ut frågetecken. 
Tillgängligheten är jätteviktig när man är produktionschef eftersom den produktiva personalen 
måste ha information och instruktioner – vad som behöver göras, när det behöver göras samt 
vilka ledtider man har. Ledtider är något man arbetar mycket med och det är tiden från 
beställning till leverans – denna tid är viktig bland annat för användning som 
debiteringsunderlag.  
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Driftchefen tar med sig en del av arbetet hem, det kan när som helst dyka upp tankar och 
funderingar och det kan handla om övergripande organisatoriska saker och då gör man ju lite 
noteringar – det gäller naturligtvis att även hålla distans till det hela, men det är viktigt att 
man är öppen för tankarna som finns där. Chefen är under hela dygnet tillgänglig för de 
anställda eftersom man har en beredskapsstyrka på tre personer ifall det skulle hända något 
utanför tjänstetid och ledningsgruppen ska vara tillgänglig då det händer något stort. 
 
Teamledaren på inköp pratar om att man kan maila runt för att vinna tid och det är också en 
fråga om tillgänglighet.  
 
Detta medan personalchefen anser att tidspress får henne att prestera, arbeta snabbare och 
effektivare men ibland måste särskild tid avsättas för att dagliga uppgifter ska bli utförda, tid 
som annars skulle ätas upp av möten. Hon anser dock att när man väl kommit hem från sitt 
arbete är det viktigt att delvis kunna stänga av och fokusera på familjen och livet utanför 
arbetet. Det är viktigt att förstå att arbetet inte utgör hela ens värld. 
 
Motivation  
 
Personalchefen pratar om att motivation sker mycket i vardagen exempelvis genom feedback 
på det arbete som utförs. Belöningssystem är ett annat alternativ man kan använda sig av, men 
det är också viktigt att man känner delaktighet, att man kan få utökat ansvar, andra 
arbetsuppgifter eller bredda sitt arbete på annat sätt. Belöningssystem förekommer alltså inom 
koncernen men också andra former av belöningar så som biobiljetter och blommor för att 
uppmärksamma prestationer. Är man motiverad så kan man också arbeta effektivt anser 
personalchefen. ”Jag tror på moroten och inte på piskan”, säger personalchefen.  
 
Deadlines är något som existerar inom Hemtex – det är ett måste och det är något som är 
viktigt att följa upp, viket vissa inte är bra på. Feedback behövs vid sådana tillfällen bland 
annat för att öka motivationen och arbetar man med kvartalsrapporter, som på Hemtex, så 
kommer man inte ifrån deadlines av den typen, därför är det desto viktigare att gå till botten 
med någon som missar deadlines. En missad deadline hanterar på olika sätt beroende på var i 
organisationen man befinner sig och beroende på själva arbetet som utförs. Dessutom är stress 
en viktig arbetsmiljöfråga, vilket gör det desto viktigare i rollen som personalchef. Något som 
är värt att tänka på är enligt personalchefen:  
 

- Att man föregår med gott exempel och hanterar sina anställda rätt, fördelar 
arbetsuppgifter, organiserar arbetet som helhet.  

- Det är bra om man kan se signaler och tecken på exempelvis utmattningsdepression. 
En varningssignal kan vara att personen i fråga spenderar mycket tid på arbetsplatsen, 
vilket kan vara värt att uppmärksamma.  

- Dessutom är det viktigt att utbilda i stresshantering, så man själv vet hur man ska 
handskas med det. Stresshanteringskurser finns som ett alternativ för att motverka 
stress men detta har ännu inte börjat användas inom koncernen.  

 
Feedback är av stor vikt inom driftchefens ansvarsområde - att man säger bra gjort eller dåligt 
gjort för att vara kortfattad, men ibland räcker inte det utan man vill som person veta vad det 
var man gjorde bra eller ännu viktigare: vad man gjorde dåligt. För en del människor är 
feedback bara att bli sedda, då vissa har ett större behov av att synas. Som chef är det viktigt 
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att ge feedback på ett eller annat sätt, man bör även tänka på att människor har olika 
bekräftelsebehov och formulera sig lite därefter. 
 
Det man kan göra på ett personligt plan på Postpac är att ändå försöka förebygga och planera 
så bra det går. Genom att introducera de anställda i arbetet vet man vilka som går med på att 
arbetea med så kort varsel, därmed är de förbereda på att mycket kan hända. Det finns alltid 
individer som tar det hela personligt då de inte hinner uppfylla målen och kraven som ställs. 
Det man gör då är att tala med individerna i fråga och hitta andra arbetsuppgifter där de inte 
behöver vara stressade, man minskar på arbetsbördan för dem. Man måste se till individens 
bästa och se till att de inte mår psykiskt dåligt. En viktig faktor är motivation anser 
produktionschefen. Detta görs genom att man är aktiv i de anställdas arbete – hur de arbetar, 
hur de tänker, man håller sig uppdaterad med deras insatser och hjälper dem genom att 
informera dem om vad som är målet med arbetet och hur mycket man behöver producera. 
Produktionschefen är alltså aktiv operativt och även lyhörd, lyssnar på de anställda – vad de 
vill och vad de har för synpunkter. De anställda får alltid en återkoppling, feedback. Detta är 
något som är jätteviktigt i den riktningen att det går från chefen till den anställda. De måste få 
känna att de presterar något – hur mycket de har presterat, vad de har presterat och hur deras 
prestationer hjälper företaget. Det viktigaste i ett producerande företag är personalen, 
egentligen är det personalen som är tiden – vill inte personalen ta ansvar och göra sitt arbete 
så är tiden totalt oviktig i sammanhanget.  
 
Teamledaren på inköp tycker att stress är något som kan förekomma på arbetsplatsen, men det 
är inget som får ta överhand så att folk börjar må dåligt. Ibland är det mer stressigt och ibland 
mindre. Det man gör när sådana situationer inträffar, att personalen är stressad, är att man tar 
ett allmänt prat med personen i fråga. Man försöker då se om man kan fördela om i 
organisationen eller att någon annan hjälper en och stöttar en så att man klarar av bördan. 
Grunden bakom motivation kan sägas vara att man har ”högt i tak” – att man låter folk säga 
vad de känner och tycker, annars kommer man aldrig kunna närma sig problemet, men när 
man väl kommit dit så går det ju att diskutera sig fram. Det är samtidigt viktigt, som nämnt 
innan, att man inte bara kommer med ett problem och tro att någon annan ska lösa det åt en, 
man måste vara den som hjälper till och löser det. 
 
Feedback är även viktigt här, säger produktionschefen, det handlar ju också om 
kommunikation – att ha en bild av vad som har blivit utfört eller inte och då i vissa fall varför 
det inte blivit utfört. Återkopplingen går åt båda hållen; både från chefen till de anställda men 
även feedback från de anställda till chefen. Man har bland annat en gång i veckan en 
informationsstund där man tar upp aktuella saker inom ledningsgruppen, man tar även upp 
information gällande vad man beslutat om i styrelsen vilket kan vara viktigt att veta främst för 
att kunna svara på frågor som kommer från hyresgästerna. Informationen är även värdefull för 
de olika yrkesgrupperna då man känner att man kan ta upp i princip vad som helst och därmed 
få en ännu bättre organisation där tiden är en viktig del av att man arbetar effektivt. Det kan 
handla om någon som kommit på en idé, en teknisk lösning som sparar tid, då tar man upp det 
under informationsstunden så att alla vet om det. 
 
Man håller som driftchef lite koll på hur arbetsbördorna ligger till så att man inte halkar efter, 
det gäller att löpande följa upp arbetet som utförs. Det handlar rätt mycket om att man varje 
dag även träffas i lunchrummet och där har man ju en möjlighet att se hur människor mår. Det 
är kanske inte alltid så att man ser om någon mår dåligt men då är det alltid någon annan som 
sett det eller hört det. 
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I frågan om belöningssystem anser personalchefen inte att man kan lyckas med motivation 
om man enbart använder sig av lön som en motivationsfaktor.  
 
Vilken inverkan har tiden har på styrning av företag? 
 
HR-manager: Återigen kommer man tillbaka till prioriteringar, ”allt man vill göra kan man 
inte göra”, säger personalchefen. Därför är det viktigt att man lär sig fokusera och ”tänka 
tanken hela vägen ut”. När man vill uppnå något så tänker man inte på tiden som en 
begränsning men kvaliteten på slutprodukten påverkas av tiden.  
 
Teamledaren på inköp: Tiden kan inverka på själva styrningen som man utför som chef. Vet 
man att man personligen har knappt om tid så är risken att man utelämnar något om man vet 
att man har en deadline att hålla. Om man har knappt om tid är det bra att se om man kan 
vänta med en viss uppgift eller avstå från den. Här handlar det då om att korta ner 
informationspaketet då man är begränsad av tiden. Tiden påverkar eftersom det finns något 
som man ska informera om och då måste man ha X antal minuter eller timmar, det gäller 
alltså att tänka till innan man gör det. Ett alternativ är att ge kort information som ändå är 
tillräcklig för att kunna komma igång med arbetet och sedan återkomma då man vet mer. 
Detta till skillnad mot de tillfällen då man har gott om tid, vilket ger möjlighet till att sätta sig 
in i detaljer. I dessa fall så kan man dela in informationen i stycken och förstora 
informationspaketet. Man måste kunna avgöra själv när man kan skjuta på saker.  
 
Produktionschef: Den har ju en viktig inverkan men som sagt så är det personalen som styr 
tiden. Tiden är oviktig om personalen inte vet vad de ska göra, inte har blivit instruerade eller 
informerade om vad tiden kommer att innebära för deras del och vad tiden kommer att 
innebära för produktionen och för vederbörande kund. Tiden är för chefen likvärdig med 
personalen. 
 
Driftchef: Det kan ibland vara frustrerande att känna att tiden inte räcker till men man får då 
ställa saker och ting mot varandra för att kunna se och avgöra vad som är viktigast just nu 
även om det tyvärr kan vara viktigt för någon som kommer i kläm. Övergripande så måste 
man ju titta på vad som är viktigast för organisationen, företaget eller kunden och sedan 
försöka ta det i tur och ordning. Det bästa hjälpmedlet här är ett A4-block så att man kan 
notera allt i form av stolpar som man sedan försöker beta av. 
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5. Analys och tolkning av empiri 

5.1 Analys 
 
Planering 
 
Planeringen ska inte underskattas då den underlättar ens vardag och möjliggör en strukturerad 
vardag. Då man betar av uppgift för uppgift kan man lättare fokusera på just det som är 
aktuellt för att man i nästa stund ska lägga det bakom sig och fokusera på nästkommande 
uppgift. Detta samtidigt som man slipper tänka på konsekvenserna av att exempelvis missa en 
deadline på grund av glömska. Denna planering kan för vissa visa sig i en skriftlig form och 
för andra kan denna information finnas i minnet. Med en chefspost får man räkna med att det 
ständigt dyker upp oväntade situationer, möten och/eller arbetsuppgifter som orsakar 
ändringar i planeringen eftersom prioriteringar måste göras i vissa avseenden. Bland annat så 
nämner driftchefen att akuta ärenden tas om hand först trots att man kanske har något annat 
inplanerat egentligen. Detta är något man får räkna med och man får ständigt hålla sig 
uppdaterad så att man kan agera snabbt i olika situationer. Detta visar på att planering inte 
alltid räcker till – hur mycket man än planerar så är det väldigt svårt att hålla sig till denna 
planering just eftersom det dyker upp andra saker som måste göras. På så sätt sker en 
förskjutning av den ursprungliga planeringen vilket kan innebära att man måste planera in 
oväntade händelser framför sådant som varit inplanerat sen tidigare. 
 
När det gäller planering är det även viktigt med framförhållning. Har man stora marginaler är 
det lättare att få med allt i sin planering. Detsamma gäller när man planerar efter kunders 
behov – man vet ju en längre tid i förväg vad de vill ha och vad de förväntar sig men man får 
inte glömma den gyllene regeln: ”kunden har alltid rätt”. Detta kan i sin tur innebära att en 
kund, när som helst, kan komma och ändra sig och förvänta sig att få önskan uppfylld. När 
detta inträffar rubbas än en gång den ursprungliga planeringen. För att kunna hålla sig till det 
planerade är det av stor vikt att utföra arbetsuppgifterna i rätt tid för att hinna med alla andra 
uppgifter också. Därför ska man vara noga med att inte överskrida den planerade tiden som är 
avsedd till ett visst ändamål på grund av att en annan syssla kan bli lidande beroende på ens 
val. Ibland krävs det extra personal för att klara ett ojämnt personalbehov, då står valet mellan 
att hyra in eller använda sig av personal som redan finns inom företaget, genom exempelvis 
omplacering. Det som kan ses som negativt är att man har överkapacitet vid eventuella dalar 
som bör undvikas eftersom det innebär extra kostnader för företaget. I vissa fall arbetar man 
även så att man exempelvis har ett större orderflöde än vad man egentligen klarar av. 
 
Man pratar mycket om planering och framförhållning men chefsyrket möjliggör inte en 
fullständig planering då vardagen ofta fylls med möten, de man räknat med och de man inte 
räknat med. En bra personlig egenskap man kan ha är att kunna anpassa sig efter situation och 
rådande omständigheter. För att sammanfatta våra chefers utsagor angående planering kan 
man kortfattat säga att det är väldigt viktigt att alla vet sin plats och sin uppgift. Sedan är det 
också viktigt att man som anställd förstår vad det är man gör och vilket syfte det har för 
organisationen. Tempot i samhället idag förutsätter att man planerar och en viss 
framförhållning underlättar för alla parter, i detta anseende är planering chefernas a och o. 
Planeringen är också ett sätt att hantera omgivningen och det är en metod för att hålla isär 
arbetsuppgifterna samt ett verktyg som talar om när nästa arbetsuppgift ska påbörjas, med 
förutsättning att man själv har tagit sig tid till att planera sin arbetstid. Denna syn på planering 
hör till det tragiska dramat då man anser att människan styrs av regler, i det här fallet av 
klocktiden som ligger i grund för arbetstiden. Genom att planera försöker man skapa ordning. 
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Delarna bygger upp helheten vilket vi också kan se hur de olika arbetsuppgifterna som man 
avsätter tid för bygger upp hela ens vardag. Metonymi bygger på att man försöker motverka 
komplexiteten genom att bryta ner helheten till delar. Det är det man försöker göra med de 
olika arbetsuppgifterna för att få ett grepp om dem och för att kunna uträtta dem, allt kan inte 
göras samtidigt. Planeringen gör situationen greppbar och motverkar på så sätt också 
komplexiteten.  
 
Utan planering är det svårt att få en strukturerad dag, vare sig det handlar om arbetstid eller 
fritid, så gäller det att skapa sig lite framförhållning. Samtidigt som planering anses vara 
viktig nämner man att det svåraste med planering är att hålla sig till det planerade i samma 
veva som man säger att flexibilitet är viktigt. Å andra sidan ska man då, enligt våra chefers 
uttalanden, planera så lite som möjligt och lämna så mycket fri tid som det bara går. Det är på 
så sätt man kan hantera oförutsedda händelser då framförhållningen inte är ett faktum. Genom 
att ha så lite inplanerat som möjligt kan man också ta sig tid till att uträtta sådant som 
oplanerat dyker upp. När framförhållningen tas bort kan man inte planera sin tid vilket 
resulterar i att man får ta och uträtta saker när de dyker upp. Detta kan då resultera i en så 
kallad ”ketchupeffekt”, att allt kommer på en och samma gång, vilket man oftast inte kan 
förutse eller räkna med. Detta tankesätt påminner om komedin och systemsynsättet där man 
rör sig bort från lagar och regler för att uppnå kollektivt förverkligande. Koncentrationen 
ligger på målet man har framför sig och allt annat nedprioriteras, det viktiga är att man når det 
önskade tillståndet. Här handlar det om att gå ifrån planeringen och överleva dag för dag, för 
att utrycka det grovt.  Sådant som inte är viktigt sopas under mattan för att man ska 
koncentrera sig på sådant som leder en framåt. När sådant som tar en framåt prioriteras är det 
lönlöst att planera eftersom det ändå inte kan hållas.  
 
Så å ena sidan sägs det alltså att planeringen är a och o för att man ska få ett grepp om 
vardagen men å andra sidan ska man planera så lite som möjligt för att kunna hantera 
oförutsedda händelser. Alltså ställs det tragiska och komiska dramat mot varandra när det 
gäller planering, tragedin talar för struktur och ordning som löses med hjälp av planering 
medan komedin för bort koncentrationen från lagar och regler, ordning och reda, för att 
istället koncentrera sig på målet.  
 
Information 
 
Det är jätteviktigt att informera personalen om vad det är som händer, vad som ska göras och 
vad som är att vänta. Information pressas ständigt ut och studsar fram och tillbaka inom 
organisationens väggar. Man skapar ett beroende till denna information, den blir ett 
nödvändigt ting som man måste ta del av. Missar man som undermedarbetare någon 
information kan det leda till att arbetsvärlden faller samman. Detta skulle tvinga människor att 
faktiskt tänka en tanke själva – alltså, allt skulle rasa samman eftersom man är van vid denna 
ständiga informationsutdelning som säger åt en vad som förväntas av en. Den informationen 
som cheferna väljer att föra fram till deras anställda kan vi kalla primär information, det vill 
säga sådan information som är nödvändig för organisationens överlevnad. Men den 
information anställda får ta till sig på egen hand kan vi kalla sekundär information, den finns 
där men organisationen överlever trots att alla inte tagit till sig den informationen. Med andra 
ord kan man skilja på information och information beroende på dess grad av viktighet.  
 
Det hör till chefernas ansvar att informationen når rätt person, men samtidigt som det ställs 
krav på cheferna så ställs det också krav på de anställda. Det är trots allt de anställda som ska 
ta sig tid till att gå in på exempelvis intranätet för att ta till sig den informationen som finns 
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där. Beroende på vilken bransch man talar om så kan denna information variera samtidigt som 
dess viktighet varierar. Personalchefen nämner att information och diskussion leder till fokus, 
då alla vet vad som ska göras och inga tvivel råder så vet man också att det blir gjort. 
Förväntar sig ens anställda att få någon information och man själv inte har något att komma 
med så kan det vara bra att informera om att man inte har något att informera om, som 
teamledaren uttrycker det. Ibland kan brist på information skapa förvirring som sen kan visa 
sig påverka det dagliga arbetet. Vi människor är beroende av att veta vad som händer i vår 
omgivning, särskilt sådant som kan påverka oss själva.  
 
Samtliga chefer är överens om att det är viktigt med information av olika slag. Men 
informationen har också sin baksida då man informerar och informerar för att till sist bli mätt, 
man tar inte in mer information, vilket leder till utvecklingens stagnation. Eftersom mycket av 
informationen sker muntligt kan man tänka sig att det får en felaktig effekt, det kan rent av bli 
väldigt förvirrande. Trots att vi alla kanske talar svenska så pratar inte alla på samma sätt. 
Man kan tänka sig att det finns lika många tolkningar som det finns människor på jorden. När 
informationen går från mun till mun kan det blir en stor skillnad mellan vad som egentligen 
sades och vad den anställda i fråga fick veta. Samtidigt som informationen måste fram är det 
också viktigt att inse var gränsen går. Ibland kan det räcka om man informerar om en bit i 
taget för att undvika missförstånd och för att tillåta mottagaren att smälta informationen i små 
mängder. Dessutom är det viktigt att ge information om sådant som man kanske inte hunnit 
sätta sig in i så mycket. Dock kan det vara av värde för de inblandade att veta att det i alla fall 
är på gång. Man har alltid tillgång till lite information, om inte allt på en gång.  
 
Människan söker ständigt efter trygghet vilket man förväntar sig att få genom att ta del av 
informationen. Det man kanske inte ägnar en större tanke åt är hur man tar del av 
informationen som finns, hur man tolkar den. Det tragiska synsättet blir på så sätt uppenbart 
då man talar om informationen som delges för att styra beteenden, informationen blir då mer 
som en regel som ska följas. Dessa regler accepteras lättare då de kommer från chefshållet 
men informationen blir inte frivillig, istället blir det ett måste som man är tvungen att ta till 
sig och handla därefter, vare sig man vill eller inte. På så sätt blir inte informationen 
information utan kan ses som ren befallning eller ett direktiv som inte tillåter eget tänkande åt 
övrig personal. Synen på information blir då tragisk samtidigt som den kan vara komisk. Den 
är komisk på så sätt att man med hjälp av information försöker förbättra situationen och 
därmed förflytta sig från det ursprungliga, felaktiga tillståndet, till det önskvärda, slutliga 
tillståndet. Genom att informera sin personal i exempelvis en viss avdelning, som står för en 
viss del av organisationen, så hjälper man till med att bidra till helheten – organisationen. 
 
Så med andra ord menar våra chefer att det är bra med information då det leder till insikt och 
ordning och reda samtidigt som för mycket information kan få motsatt effekt genom att det 
skapar förvirring och hindrar ordning och reda att ta form.  
 
Prioritering  
 
Man är överens om att akuta och viktigare saker går före allt annat. Man lägger mindre viktiga 
saker på hyllan så länge, detta för att kunna ta itu med ett problem som dyker upp ”just nu” 
eller en arbetsuppgift som känns viktigare för tillfället. Men det tåls att påpeka att det som är 
viktigt för en person kan ses som oviktig för en annan person eller i en annan situation då man 
tvingas prioritera till följd av tidsbrist. Alla arbetsuppgifter som existerar är nödvändiga, 
annars hade de inte funnits, ändå kan man göra ett val som påverkar hela arbetet. Som 
teamledaren på inköp nämner är det inte alltid bra att vara tidoptimist, man får välja sina 
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tillfällen. Kanske är det bättre att avsätta mer tid för en uppgift än man tror att det krävs, för 
att vara säker på att man hinner med. Teamledaren anser att man ska prioritera personalfrågor 
som rör ens egen avdelning samtidigt som han säger att man lär sig med tiden hur 
prioriteringar bör göras och vad de ska grundas på. Förmodligen har det med att göra att det är 
inom ens ansvarsområde och att man själv blir utpekad som ”boven i dramat” om något går 
fel, viket gör att denna prioritering grundas på något förståelig. Man prioriterar utifrån sig 
själv och den post man innehar, det vill säga utifrån ens eget ansvarsområde.  
 
”Ta hand om det värsta först”, råder personalchefen. Detta kan vara ett annat sätt att 
prioritera. Oftast sägs att man ska göra det viktigaste först, men man kan inte sätta ett 
likhetstecken mellan ”det värsta först” och ”det viktigaste först”. 
 
En person kan prioritera en viss arbetsuppgift medan en annan person kan prioritera en annan 
arbetsuppgift lika mycket. Man blir tvungen att nedprioritera något. Man kan även göra på så 
sätt att man inte prioriterar utan man ser till att arbetet blir gjort under alla omständigheter 
genom att alla anställda arbetar med allt, som produktionschefen förespråkar, – 
arbetsuppgifterna blir utförda men kvalitén kan däremot variera då alla gör allt. Man ska helst 
börja med det som tar längre tid för att få det överstökat så fort som möjligt och därefter 
fortsätta med något som är roligare. Att börja dagen med något tråkigt kan kanske ses som 
omotiverade och tar kanske ännu längre tid. Detta leder till en förskjutning i planeringen. 
Eftersom man som chef ses som ett gott föredöme är det en självklarhet att hålla tiden, man 
missar inte en deadline – det gör man bara inte. Skulle något dyka upp informerar man om 
detta. Att komma 20 minuter för sent till ett avtalat möte är inget som händer eftersom man 
alltid följer sin planering. Detsamma gäller att komma för tidigt – gör man det så fallerar hela 
planen samtidigt som den mister sin roll. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att prioriteringar görs utifrån en själv och det man finner 
viktigt samtidigt som det är något man lär sig med tiden, vad som bör tas om hand först. Det 
här påminner om romantikens tankar då man strävar efter individuellt förverkligande som 
uppnås när man finner inre mening. Med andra ord sker prioriteringen utifrån en själv, det går 
ut på att göra sådant som gynnar en själv och på det sättet uppnår man en djupare förståelse 
för andra. Man söker likhet mellan sina egna gärningar och andras vilket resulterar i att man 
kan förstå varför folk handlar som de gör i vissa situationer. Samtidigt som man skapar denna 
förståelse för andra så är man tillfreds med sin egen situation. ”Som man bäddar får man 
ligga” brukar det heta och det stämmer väl bra här med, de prioriteringar och nedprioriteringar 
man gör drabbar en själv i slutändan. När något prioriteras så sker en naturlig nedprioritering 
av något annat. Detta kan tänkas vara romantiskt genom att man bekämpar de faror som 
uppkommit så att man kan komma vidare. Då tvingas man prioritera och man tar det som är 
”viktigast” först eftersom det kan skapa mest problem om man inte tar hand om det. Genom 
att prioritera och ta hand om det uppkomna problemet bekämpar man faran och kommer 
därmed ett steg närmare till att verkligen finna en inre mening. 
 
Som vi redan konstaterat, så kan sådant som anses mindre viktigt hamna i skymundan då man 
prioriterar. Finns det då en risk inom detta, att sådant som anses vara oviktigt hamnar i 
skymundan? Alla vill prioritera, men bara så länge det är till ens egen fördel eller så länge 
man själv slipper ta eventuella smällar. Visst kan det vara ett nödvändigt men på vems 
kriterier ska prioriteringarna ske? Det sägs att man som chef måste prioritera samtidigt som 
det är jätteviktigt att ta hand om de anställda, förse dem med trygghet och motivation. Det 
som klassas som oviktigt för chefen i fråga kan klassas som viktigt för andra i kollektivet, 
vilket för oss mot komedin och dess tankar. Att prioritera det som gynnar kollektivet är viktigt 
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för kollektivets förverkligande. Som chef bör man se till sina anställdas bästa och förse dem 
med trygghet och motivation som leder dem framåt. Man bör också se till att allt blir gjort, så 
att sådant som nedprioriterats också blir gjort så småningom, trots att det uträttas vid ett annat 
skede. Dock hör det också till komedin att skratta åt saken och sopa saker under mattan för att 
ta sig vidare.  
 
Alltså säger man att prioriteringar är viktiga eftersom man försöker uträtta något för att finna 
inre mening som leder en till individuellt självförverkligande, vilket representerar 
romantikens tankar, samtidigt som man säger att prioriteringar inte alltid kan följas vilket kan 
leda till att man försummar det kollektiva förverkligandet, med andra ord komedins tankar. 
Här handlar det alltså om vems grunder prioriteringar ska ske på och vem de ska gynna 
eftersom det är svårt att hålla sig till det som är bestämt samtidigt som risken för att något 
glöms bort är stor.   
 
Tillgänglighet 
 
I bästa fall ska man jämt och ständigt vara tillgänglig för sina anställda. Man ska hela tiden 
vara beredd på att någon när som helst kan ringa och fråga om en specifik sak. Därför gäller 
det att ständigt hålla sig uppdaterad för att kunna hjälpa de anställda när de kontaktar en. Man 
ska som chef kunna ställa upp för andra och hjälpa till med att driva organisationen framåt, 
det är därför man är där, för att gynna företaget. Kanske spelar det då ingen roll att man inte 
har någon tid för något annat. Att ”ständigt” vara tillgänglig är ju ett heltidsarbete, det innebär 
tillgänglighet mellan 00-24, sju dagar i veckan. Det blir varken tid för fritid eller familj, som 
annars är så viktigt för att kunna utföra ett bra arbete. Genom att vara tillgänglig dygnet runt 
arbetar man även dygnet runt, men detta utan att faktiskt göra eller prestera något som ger 
resultat. 
 
Man kan se en tragisk del i att vara tillgänglig. Det handlar ju trots allt om att var tillgänglig 
för att kunna tala om för folk vad de egentligen ska göra och då kommer man tillbaka till det 
faktum att chefens ord blir till regler inom företagets väggar. Genom att följa de direktiv som 
kommer från chefen så går man mot ordning och rör sig bort från oordning. Vad det också 
kan handla om när man talar om den tragiska synen är att cheferna måste vara tillgängliga för 
att kunna styra och för att därigenom hålla organisationen på fötter. Misslyckas man som 
ledare faller hela organisationen samman och det är totala motsatsen till ett ordnat tillstånd 
som man strävar efter inom tragedin. På så sätt kan man också dra paralleller mellan 
tillgänglighet, kontroll och resultat. Genom tillgängligheten har man som chef även en 
möjlighet att komma närmare de anställda och detta kan i sin tur öka ambitionsnivån, och 
resultera i exempelvis ökning av produktionsnivån. 
 
Genom att finnas där för de anställda, då de behöver en, försöker man som chef bespara sig 
lite tid genom att arbeta undan sådana småsaker som kan dyka upp. Detta är ett sätt för 
cheferna att vinna lite tid, tid som kan spenderas på annat. Cheferna har gett uttryck för och 
påpekat tillgänglighetens viktighet, att ställa upp för de som behöver ens hjälp och förse dem 
med det som behövs ingår i chefernas arbetsuppgifter. Genom att finnas tillgänglig försöker 
man bevara kontrollen samtidigt som man inte vill eliminera behovet av sig själv. Komedin 
påminner om chefernas strävan mot harmoni, genom att man som chef representerar företaget 
så vill man se till att helheten gynnas av ens hängivenhet. Man strävar efter att arbeta för 
företagets bästa vilket också förutsätter att man finns tillgänglig. Genom att stötta de anställda 
även utanför arbetstid så är man som chef den som leder organisationen i rätt riktning. 
Förutsättningen här är att alla vet sin plats och sin uppgift inom organisationen. De anställda 
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kan här ses som delarna i organisationen medan organisationen är helheten, därigenom bidrar 
delarna till att ge mening åt helheten. Och tillsammans hjälps man åt med att nå målet som 
gynna kollektivet.  
 
Trots tillgängligheten talar cheferna även om att man måste kunna avskärma sig från arbetet 
då man åker hem för dagen. Detta för att man ska kunna ha fritid och privatliv, att slappna av 
och eventuellt kunna återhämta sig. Frågan är här om man verkligen kan stänga av totalt när 
man ständigt är tillgänglig. Går detta verkligen hand i hand? 
 
Romantiken utgår från den sociala människan som främst strävar efter att uppnå personlig 
utveckling som leder till självförverkligande. Det är genom problemlösning man hittar sig 
själv och det hör väl till människans natur att kunna byta skepnader för att hantera olika 
situationer. Hit hör alltså tanken om individernas utveckling, genom att man som chef 
avskärmar sig från arbetet så låter man också andra träda fram. Att eliminera behovet av sig 
själv ses här som en fördel då det leder till självförverkligande för personalen. Det är inte 
enbart företagets mål som står i centrum utan även de anställdas individuella mål, vilket leder 
till att man måste uppmuntra egna initiativ. Detta underlättar även chefens arbete då denne vet 
hur personalen fungerar på egen hand. Genom att man som chef får denna erfarenhet med 
tiden så vågar man också ge personalen mer svängrum än man skulle ha vågat i vanliga fall. 
Det blir på så sätt ett ömsesidigt förtroende som byggs upp med tiden.  
 
Tillgängligheten kan med andra ord ses från olika perspektiv då man å ena sidan säger att man 
ska vara tillgänglig dygnet runt men å andra sidan ska man avskärma sig från arbetet då man 
är hemma. Man kan också fråga sig här vem chefens tillgänglighet gynnar, chefen själv eller 
de anställda? Givetvis spelar graden av tillgänglighet in och hur beroende personalen är av 
chefen. Tragedin gynnar chefen då ett beroende framkallas, man måste ha chefens ord på hur 
man ska handla. Medan romantiken gynnar de anställda då chefen tar ett steg tillbaka och 
personalen blir mer självgående.  
 
Motivation 
 
Det är av stor vikt att man har väl fungerande personal – de ska må bra, känna att de trivs, att 
de presterar och framförallt att de behövs. Man gör gärna väldigt mycket för att ha personal 
som mår bra och bedriver ett effektivt arbete. Motivation kan även vara bra då många 
personer fungerar på så sätt att de behöver få bekräftelse, vissa mer än andra. Ju mer insatt 
man är som chef desto bättre är det för ens organisation, det gäller att uppmärksamma och 
tolka situationer som uppstår med och mellan ens anställda. Då vi alla är olika så behöver vi 
olika mycket uppmärksamhet vilket gör det desto viktigare för en chef att kunna läsa av sin 
personal och veta var man har dem.  Man kan som chef då vara aktiv gällande hur de anställda 
arbetar, genom ständiga kontroller från chefens sida kan man öka självkänslan på både 
personal och chefer, en win-win situation skapas på så sätt.  
 
”Jag tror på moroten och inte på piskan”, säger personalchefen. Detta uttryck visar att vi alla 
bara är människor och det gäller att veta hur man ska hantera sina medmänniskor. 
Personalchefen ger uttryck för att motivation behövs, men i rätt bemärkelse, att enbart ha 
lönen som en motivationsfaktor fungerar inte i längden. Dessutom kan man inte locka med 
vad som helst men det gäller att uppmärksamma prestationer som leder företaget framåt. 
Därför är det betydelsefullt att se över belöningssystemet om man inser att det inte ger rätt 
effekt. Det viktiga här är att fråga sig vad det är man vill uppnå med den sorts motivation som 
man ger sina anställda.  
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Motivation kan ses som nödvändigt för att peppa personalen och få dem att prestera bra. Man 
lägger ner möda på detta och gör mycket för att ha en välmående och välfungerande personal 
som arbetar mot rätt riktning och utvecklas med tiden. Frågan man kan ställa sig är vem man 
egentligen motiverar och varför? Motiverar man personalen för att de ska må bra och prestera 
bättre eller motiverar man personalen för sin egen skull, som chef? Genom att ha bra personal 
som hjälper till att driva företaget framåt bevisar man att man som chef är bra, åstadkommer 
något och motiverar på så sätt även sig själv. 
 
Då personalen är ens allt får man också se till att ta vara på dem och tillgodose deras behov. 
Att som driftchefen se över arbetsbördan för de anställda är ett steg i rätt riktning, vårdar man 
något ömt så växer det också. Allt tar visserligen tid men genom att man som chef är aktiv 
och utvecklar organisationen så kan man också påverka och förändra. Därför är det desto 
viktigare att finnas där för personalen, som rådgivare, någon man kan bolla idéer med men 
också som en inspirationskälla. ”Personalen är tiden”, säger produktionschefen. Genom detta 
tankesätt kan man föra över arbetsbelastningen till de anställda – det är upp till dem helt 
enkelt, men tiden tar inte hänsyn till de anställda, den tickar på vare sig de vill det eller inte. 
Stress är en faktor som bör uppmärksammas av chefen i ett tidigt skede, vilket förutsätter att 
chefen finns närvarande, för att man i tid ska vidta åtgärder. Det kan handla om att omplacera 
personen i fråga eller omfördela arbetsuppgifterna om det upptäcks i ett tidigt skede. Att 
personalen är viktig låter väl vettigt men vad vore de om inte chefen fanns? Genom att 
motivera sin personal kan man som chef komma att förstå personalen bättre, detta visar på ett 
romantiskt synsätt. Om man förstår personalen bättre, varför de agerar och reagerar som de 
gör kan man även lättare se och förstå olika samband. Man lär sig därmed även hur man kan 
agera i framtiden eftersom man får erfarenhet med tiden. På så sätt kan man bidra till 
personalens självförverkligande och skapa ytterligare utvecklingsmöjligheter åt dem. Här 
ligger koncentrationen på individnivå och chefen blir en i mängden då denne intar en mer 
social roll.  
 
Dock så visar sig tragiska tankar gällande motivation också då det ses som lösningen på 
problemet. Presterar ens avdelning dåligt så är man som chef tvungen att finna något som kan 
tänkas motivera personalen. Bonussystem kan då vara ett sätt uppmuntra personalen till att 
prestera bättre. Dock kan detta med tiden få motsatt effekt och utlösa girighet, då personalen 
bara slarvar sig igenom uppgift för uppgift för att det ska se bra ut. Man vill prestera eftersom 
det är det som förmedlats till en och chefens ord är lag. Det är trots allt prestationen som 
belönas, inte alltid dess riktighet. Så länge man presterar bra och visar att man tar sig framåt 
så retar man inte upp någon, vilket förespråkas inom tragedin, så länge man gör det man ska 
så kan inget hända. Därför ligger det något i personalchefens uttalande om att 
belöningssystem i form av pengar inte fungerar som motivationsfaktor i längden. Risken för 
att det får motsatt effekt finns och frågan är om det är värt att ta den risken eller om man 
istället ska satsa på något annat.  
 
Romantiken omvandlar chefens roll till en mer social form av ledarskap där man strävar efter 
att motivera på individnivå för att få personalen att prestera bättre. Motivationen kan här ses 
som något som för en framåt samtidigt som motivationens baksida visar sig då man ser det ur 
ett tragiskt perspektiv, det kan då ses som ett hjälpmedel som uppmuntrar till fusk och slarv. 
Vilket för oss till frågan om det verkligen är berättigande att använda sig av belöningssystem i 
alla dess former? 
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5.2 Tolkning 
 
Chefsbefattning på ett företag – en ypperlig chans att påverka och leda organisationen 
framåt. Det är rent av ett drömjobb att få vara med och bestämma vad alla andra ska göra, 
att kanske sitta i sin stol och rulla tummarna och att då och då peka med rak hand och 
berätta vad som ska göras. Är det verkligen så lätt att styra? Nja, det finns en hel del faktorer 
som man måste ta hänsyn till, tiden kan vara en av dem.  
 
Det är omöjligt att prata om tid utan att dra paralleller till den kulturella bakgrunden som man 
härstammar från, samt företagskulturen som man verkar inom. Arbetar man inom en 
organisation så kommer man också att utveckla liknande tankar/antaganden (Schein, E.H. 
1992, s. 94) inom organisationen. Med andra ord spelar ens omgivning en avgörande roll i hur 
man är som person och hur man kommer att utvecklas, det vill säga hur man kommer att bli. 
Att den miljö man arbetar inom påverkar ens ledarskap är alltså känt. Sedan fungerar det olika 
beroende på viken bransch man talar om, skillnader kan förkomma i hur lång tid man anser att 
saker och ting tar, exempelvis menar ekonomer att den planerade tiden räcker och man söker 
avslut medan biologer menar att det tar den tid det tar och tiden kan utvidgas (Schein, E.H. 
1992, s.109-110). Många tankar finns kring detta och det intressanta är att peka på dessa 
skillnader som faktiskt förekommer i olika kulturer och arbetsvärlden. Genom intervjuerna, 
som ligger till grund för vår empiriska del, har vi inte kunnat dra några slutsatser kring den 
kulturella inverkan som omgivning och uppväxt har haft på våra mellanchefer men man kan 
dock dra slutsatsen att det är skillnad på internationella och inhemska företag och 
företagskultur i allmänhet. Detta är ett antagande som vi gjort utifrån observation under 
intervjuerna men utan att ha undersökt det djupare eftersom vi hellre ville fokusera på 
tidsbegreppet. Vi uppmärksammade under intervjuernas gång att våra respondenter tänker och 
arbetar mer eller mindre olika, vilket vi tror beror just på att de har olika bakgrund och arbetar 
i olika företag. Nedan följer fler intryck av respondenterna från intervjuerna samt tolkningar 
av deras uttalanden. 
 
Respondenterna 
 
Det sägs även att vissa människor lever i dåtid, några i nutid samt en del i framtid (Schein 
E.H. 1992, s106-107). Nedan följer egna tankar och uppfattningar om respondenterna samt 
hur vi ser på deras utförande beträffande levnadssätten i dåtid, nutid och framtid.  
 
Vårt första intryck av temaledaren på inköp föreföll intressant med tanke på vårt ämnesval. 
Denne ledare kom nämligen aningen försent till detta avtalade möte, vilket förde tankarna mot 
det som orsakat detta. En prioritering av något leder oftast till en nedprioritering av något 
annat, var slutsatsen som vi drog. Teamledaren är en pratsam person som försökte besvara 
våra frågor och hade inte något emot att prata kring ämnet och förklara sin ståndpunkt i det 
hela. Han pratar om tiden som något man brottas med och motarbetar hela tiden. Med tanke 
på hans yrkesfunktion så är också det förståeligt, för att säkra leveranser måste man motverka 
hinder, varav tiden kan ses som ett. Att brottas med tiden och planera mot kundorder ingår i 
det dagliga arbetet för denna chef, vilket får oss att dra slutsatsen att denne mellanchef lever i 
framtiden i sin yrkesroll samtidigt som han försöker undvika hinder genom att agera i nuet. 
Beroende på vilka beslut som fattas i detta läge kan det ha olika påföljder för företaget, 
leverantören och relationer däremellan. Därför gäller det att inom detta yrkesområde agera 
med utgångspunkt från det utfall man vill ha i slutskedet. Genom att veta vad man vill uppnå 
för resultat så kan man också arbeta för att åstadkomma det med lite framförhållning. Man 
tänker alltså på vad och hur, vad man vill uppnå samt hur man ska bära sig åt för att komma 
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dit. Därför är det ytterst viktigt att inte tappar fokus och agerar redan idag för att åstadkomma 
något i morgon. 
 
Vårt första intryck av personalchefen var att hon planerade så gott hon kunde för att hinna 
med allt som behövde göras. Denna mellanchef såg till att hålla sig inom ramen för frågorna 
och enbart besvara frågan som sådan. Vi uppfattade hennes som tillbakadragen och försiktig i 
sin roll. Det som var väldigt positivt var att personalchefen talade om tiden som en möjlighet 
snarare än en begränsning. Genom denna tanke är man på rätt väg och kan därmed förstå att 
man har möjligheten att utnyttja tiden på bästa sätt istället för att man ska se tiden som något 
ont som man får kämpa emot. Ser man tiden som en möjlighet så blir det också en möjlighet, 
ser man tiden som en begränsning däremot, så blir tiden begränsande. Ofta blir det som man 
själv gör det till. Personalchefens roll går mycket ut på att finnas på rätt plats i rätt tid. Kanske 
är det då förståeligt att personalchefen, vars ansvarsområde fungerar som en stödfunktion för 
övriga i koncernen, lever i nuet och försöker utnyttja tiden på bästa sätt. Detta gör hon bland 
annat genom att finnas tillgänglig för personalen.  
 
Vårt första intryck av produktionschefen var att denna chef inte lade ner tid och energi på att 
ta reda på hur han skulle tolka våra frågor istället såg han direkt till att försöka besvara 
frågorna genom att uttrycka sina egna tankar om det hela. Det var alltså inget försök till att 
försöka ge ”rätt svar” på frågorna, istället gav hans var på frågorna utifrån den egna 
perceptionen. Kanske är det också så yrkesrollen får honom att agera, tiden ska inte gå till 
spillo istället ska man försöka göra det bästa av den. Produktionschefen behöver, i sitt jobb, 
efter bästa förmåga försöka hantera dagliga förändringar i produktion och kundbehov och kan 
därför sägas leva i nuet. Hans främsta uppgift blir att se till att produktionen hålls igång, där 
ingår också att personalen vet sin plats. Han försöker på så sätt minska tidens påverkan på 
produktionen genom att hålla alla informerade och vinner på så sätt tid som annars skulle gå 
till spillo. Det handlar alltså om att verka i nuet och agera så snabbt som möjligt för att göra 
det bästa av tiden. Arbetsuppgiften består av att lösa sådant som är aktuellt för att i nästa 
stund koncentrera sig på nästa uppdrag, hinder eller liknande och motverka dessa i den grad 
det går. Därför är det av stor vikt att de anställda vet sin roll samtidigt som de vet varför de 
arbetar som de gör.   
 
Vårt första intryck av driftchef var att han som person är väldigt öppen samtidigt som han var 
noga med att svara på frågorna och ville försäkra sig om att vi förstod. Han gjorde bra ifrån 
sig när det gällde att få fram hur han tyckte och tänkte då han kommunicerade verbalt i 
kombination med visualisering genom att rita på tavlan som fanns i rummet som vi befann oss 
i. Han framstod som en väldigt ärlig person som var mån om att vi skulle förstå hans arbets- 
och tankesätt. Hans sätt att uttrycka sig var väldigt beskrivande och de exempel som han 
använde sig av var väldigt hjälpsamma i vår process att förstå. Driftchefens yrke gör att han 
på sätt och vis lever i dåtid då han hela tiden försöker åtgärda sådant som varit. Det gäller att 
ta det viktigaste först och försöka åstadkomma så mycket som möjligt med de resurser man 
har. Han arbetar på så sätt att han försöker korrigera dåtiden, det som varit, genom att hålla 
sig uppdaterad och agera idag. Flexibiliteten spelar här en stor roll, då man tvingas se över 
personal och arbetsuppgifter dagligen. Ett sätt att öka flexibiliteten är genom att delegera 
uppgifter till andra, vilket driftchefen inte verkar ha några problem med, samtidigt som man 
ser efter vad andra tycker och tänker. Alla ser inte samma lösning på problemen framför sig, 
vilket gör det desto viktigare att ta tillvara på denna kompetens. 
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Respondenternas uttalanden 
 
Med alla krav som ställs på en ledare så tycks chefskapet vara ett omöjligt uppdrag, inte bara 
för att man saknar personliga egenskaper utan också för att man inte tänkt på vad tiden har för 
inverkan på ledarskapet. Men ingenting är omöjligt, det tar bara längre tid för vissa än för 
andra. Vi ser det som naturligt att människor byter skepnader, men också att kunna tycka och 
tänka olika i olika situationer. Detta kan tänkas vara en överlevnadsstrategi och därför är det 
inte underligt att även de intervjuade mellancheferna säger emot sig själva i vissa avseenden. 
Motsättningarna i deras uttalanden är nödvändiga för att överleva inom olika sammanhang – 
det behövs för att behålla den mänskliga balansen i tillvaron. 
 
Planera gör man utifrån de förutsättningar man har, vilket vi också konstaterat tidigare. 
Genom att få alla att planera sin tid kan man lättare följa arbetets gång och det blir, genom att 
veta hur långt andra har kommit, lättare att ta sig vidare. Även om man tvingas ”ta uppehåll” 
från sin planering till följd av oväntade möten är det viktigt att denna planering ändå existerar. 
Den är ett nödvändigt ting psykiskt sätt, att kunna känna av tryggheten och känna att man har 
kontroll. Man behöver hela tiden säkra sin tid på något sätt och här intar planeringen en viktig 
roll. Vi människor är komplexa samtidigt som cheferna verkar inom en komplex värld vilket 
inte direkt underlättar då det ständigt ställs krav på dem. Därför är det inte konstigt att 
tankarna om tid motsäger varandra, det kanske är just det som krävs för att upprätthålla 
verkligheten. Bland annat pratar cheferna om att man ska försöka planera så mycket som 
möjligt samtidigt som de i ett senare skede nämner att man ska lämna så mycket oplanerad tid 
som möjligt. Å ena sidan kan man förstå detta tankesätt men ändå inte. Visserligen ska det 
som måste göras planeras in så att det arbetet utförs men dock ska man också se till att lämna 
utrymme för annat som kan dyka upp. På så sätt har man en bra backup för att hantera sin 
vardag.  Att ständigt sitta i möten ger varken något andrum eller den insikten i organisationen 
som krävs, man är där och har chefsrollen men man är inte tillgänglig.  
 
Vidare bör man ha i åtanke att hur mycket individuellt arbete man än utför så måste man 
respektera organisationen som helhet – dess mål och visioner. En organisations mål är något 
man bör förmedla i ett tidigt stadium till samtliga anställda. Självklart är det bra att informera 
men det behöver inte alltid innebära att det är det absolut bästa man kan göra. Det hela kan 
tänkas bero på hur man väljer att gå ut med informationen. Besluten man tar inom 
organisationen har att göra med hur man inom gruppen valt att definiera kunskap och 
information (Schein, E.H, 1992, s.103). Med andra ord måste man inom organisationen ha rett 
ut sådana begrepp och enats om hur dessa hanteras. Man bör också ha i åtanke att både för lite 
och för mycket information kan skapa förvirring. Låter man inte personalen tänka och handla 
fritt så är de beroende av den informationen som man har att ge, om man däremot låter 
personalen vara mer självgående så kan man i sin information vara mer stöttande än 
informerande. Detta är också en fråga om hur man handlar i olika situationer så vi ska inte dra 
den slutsatsen att information alltid kan vara en negativ faktor. Här bör man som chef kunna 
avgöra vad som behövs när beroende på situation. Man kan genom att informera om vad som 
ska göras och sedan låta de anställda nå slutet själva uppmuntra till egna initiativ. Man ska 
inte heller vara rädd för att rådfråga personer som vet och kan mer inom ett visst område eller 
liknande för att komma fram till bästa möjliga lösning. Man ska i sådana situationer inte 
heller vara rädd som chef, istället gäller det att utnyttja de möjligheter man har, alla chanser 
till utveckling är välkomna. Det är så att en person inte kan veta allt om allt, men det finns 
alltid personer som vet det mesta om något och detta är något man ska utnyttja 
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Det är ett faktum att vi aldrig är fullärda vilket gör det desto viktigare att ta vara på den 
kunskap som man har till hands och utnyttja tillfället till att lära sig ännu mer.  Skickar man ut 
ett kort mail till alla berörda parter för att det ska vara effektivt kan det få en motsatt effekt. 
Ett mail med lite information kan komma att innebära många frågor vilket leder till att man 
förlorar tid på att reda ut eventuella missförstånd och frågetecken kring mailet, alltså förlorar 
både chefen och undermedarbetarna tid. Skulle chefen å andra sidan ta sig tid att skapa ett 
välformulerat mail kan det visserligen innebära att han får lägga ner mer tid på det men 
undermedarbetarna får däremot sin information direkt vilket gör att de kan utföra sitt arbete 
korrekt och chefen slipper ta eventuella smällar av de högre cheferna för brister i arbetet. 
Även om det för chefen skulle ta längre tid att utforma ett sådant mail så ”vinner” han ju 
tillbaka tiden i form av färre telefonsamtal från förvirrade anställda. Allt har att göra med hur 
mycket tid man har för att avsätta för diverse arbetsuppgifter, varav anledningen till att 
detaljnivån skiljer sig åt från gång till gång beroende tiden och mödan som lagts ner för att 
utforma informationen i fråga.  
 
Tillgänglighet är en nödvändighet när man innehar en chefsposition men det är viktigt att 
förstå att man inte alltid kan vara tillgänglig åt alla samtidigt och detta är nog något som alla 
förstår inners inne. Så länge alla är flexibla så fungerar det fastän inte chefen alltid är 
tillgänglig. Behöver man som anställd exempelvis hjälp med något och inte får tag i chefen 
just i det ögonblicket så skulle man kunna fortsätta med något annat istället för att lägga allt 
på is tills man får tag på chefen. Ett alternativ är ju att den anställde försöker lösa det hela 
genom egna initiativ och sen stämma av med chefen när man väl fått kontakt med honom eller 
henne. Man bör som chef nog vara lite försiktig när det gäller att uppmuntra personalen att 
ringa eller på något sätt kontakta chefen så fort ett problem uppstår, det kan då uppfattas som 
ett sätt att visa vem det är som bestämmer, på så sätt kan man tyckas ha full kontroll över 
situationen. Det kan även visa på en svag personlighet hos chefen eftersom det kan tyckas att 
han/hon har ett behov av att visa vem som sitter inne med makten. Med andra ord har båda 
valen sina för och nackdelar, det är då upp till varje chef att avgöra vilket som fungerar bäst 
för honom/henne och organisationen i fråga. 
 
Som nämnt kan tillgängligheten alltså vara ett redskap för kontroll, det blir ett redskap i hur 
man ska hantera sin omgivning. Chefernas arbetsuppgifter förutsätter att de har läget under 
kontroll och att de kan hantera olika situationer. Därför blir deras val av tillgänglighet 
avgörande i fråga om hur mycket de kan och vill kontrollera och kunna påverka. Samtidigt 
som det är en fråga om förtroende och tillit gentemot ens egen personal, hur mycket vågar 
man som chef överlåta åt personalen? Att överlåta alltför mycket till personalen kan komma 
att slå tillbaka om de någonstans på vägen skulle göra fel eftersom det då är chefen som får ta 
den smällen. Att överlåta alltför mycket till personalen och sedan därefter se dem lyckas gång 
på gång kan även skapa tankar kring om man verkligen behöver chefens tjänster. Det är alltså 
fråga om att hitta en balans. 
 
Personalchefen nämner att ett tecken på stress kan vara att personen i fråga spenderar mycket 
tid på arbetsplatsen vilket kan tyckas vara detsamma som att vara tillgänglig hela tiden. Detta 
är bara en tanke men trots att man fysiskt inte finns på arbetsplatsen så kan ens val av 
tillgänglighet ändå grundas på att man i grund och botten är stressad och/eller att man känner 
att man inte räcker till, vilket är värt att tänka på.  
 
Genom att slå samman planering, information och tillgänglighet ser man tydligare att mycket 
handlar om att prioritera – att göra rätt prioriteringar. För att kunna göra detta är det viktigt 
att man har koll på alla delfunktioner inom organisationen, särskilt då man är beroende av 
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varandra, samtidigt som man har en vision av helhetsbilden. Trots att man vid prioriteringar 
utgår ifrån sig själv och uppgiftens betydelse är det desto viktigare att inte skjuta ifrån sig 
arbetsuppgifter som inte gynnar en själv. Att utelämna sådant som man vet kommer att hamna 
hos en till slut ändå kan också få förödande konsekvenser. Det kan gå så långt att man har ett 
berg med arbetsuppgifter som man måste ta itu med samtidigt som man sköter det dagliga, 
detta resulterar då inte i något bra för den ansvarige då arbetsbelastningen blir stor.  
 
Slutsatsen man kan dra utifrån detta är att prioriteringar behövs men däremot ska man inte 
skjuta ifrån sig bollen då man vet att det hamnar hos en själv igen. Det är man själv som blir 
drabbad om det inte är någon annan som måste ta över då man själv inte klarar att utföra sina 
arbetsuppgifter. Har det gått så långt måste stressfaktorn vara hög och därför är det desto 
viktigare att man som chef kan uppmärksamma tecken på stress hos sina anställda, redan 
innan det är försent. Genom att vara uppmärksam och observant kan man kanske undvika 
”worst-case-scenariot”, under förutsättning att chefen finns på plats och kan upptäcka sådant i 
tid. Detsamma gäller för motivation; chefen måste finnas på plats för att vara en 
motivationsfaktor och stötta sina anställda i det dagliga arbetet. Vill man få något gjort så får 
man anstränga sig också.  
 
Motivationen verkar behövas så länge önskad effekt uppnås. Får man inte ut önskad effekt av 
motivationen så bör man se över det hela för att komma fram till en lösning. Att motivera sin 
personal samtidigt som man inte gör det handlar om en avvägning mellan de båda. Man ska 
motivera vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Vad som är viktigt är att kunna säga nej också, gör 
man inte bra ifrån sig ska man inte låta det passera förbi obemärkt men det samma gäller när 
man faktiskt åstadkommer något bra. Det kanske inte alltid är pengar som ska vara 
motivationsfaktorn, att uppmärksamma prestationer på annat sätt kan få bättre effekt. För 
vissa kan det räcka med att man inom organisationen samlas till möte där man tackar och på 
så sätt uppmärksammar prestationer som kräver beröm medan det för andra krävs andra 
åtgärder. Men alla är vi olika och behöver uppmärksamhet på olika sätt, vilket också cheferna 
i fråga uppmärksammat.  
 
Tid som faktor? 
 
Samhället, företagen, människorna och allt väsen påverkas av en faktor som egentligen inte 
kan påverkas utan enbart tas till vara på, nämligen tiden. Alltså påverkas även cheferna av 
denna faktor, tiden, i sitt arbete såväl som fritid. Det är en faktor man inte kan undkomma på 
något sätt. Man kan också skilja mellan klocktid och upplevd tid (Jönsson B. 1999, s.27-35). 
”Våra inbyggda klockor går olika från dag till dag, från timme till timme, ja, kanske från 
minut till minut”, skriver Jönsson B. (1999, s. 28). När man har en chefsfunktion så gäller det 
att behålla läget under kontroll samtidigt som man försöker motverka motgångar och arbeta 
för företagets bästa. Med tiden som redskap kan man åstadkomma mycket samtidigt som det 
kan vara en faktor som sätter käppar i hjulet för en. Därför kan det vara bra att ägna en extra 
tanke åt hur man upplever tiden. Beroende på hur man är som person och vilka egenskaper 
man har kan det påverka ens ledarskapsförmåga och uttrycket den starkaste överlever kan 
vara användbart här, annars hade väl alla haft en chefsposition.  
 
Uppsatsens titel ”Tidens offer” väcker uppmärksamhet och en del frågetecken. Att vara ett 
offer innebär att man är underställd något och man hamnar på så sätt i ett ”tycka-synd-om-
läge”. Dock är det nog inte aktuellt i fråga om tid då det snarare kan ses som en möjlighet än 
ett hinder. Tiden är en utlösande faktor som tillåter att man byter från det ena till det andra, 
det är en teknik som kan användas för att befinna sig i flera sammanhang samtidigt. Som 
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människa ges man möjligheten att använda tiden som ett sätt att slå över, ”switcha”, till andra 
uppfattningar och sammanhang och därmed faktiskt pendla mellan olika motsättningar. 
Motsättningar i form av olika tankar i olika situationer, exempelvis gällande planering av tid 
då cheferna säger att man ska planera så mycket som möjligt för att till slut säga att man ska 
planera så lite som möjligt. Tiden tillåter en att pendla mellan olika tankesätt och situationer, 
vilket inte upprätthåller tanken om att man är ett offer. På samma sätt kan man pendla mellan 
Sköldbergs (1992) dramer i olika situationer. Beroende på vad man utsätts för samt vad man 
vill åstadkomma så kan dramerna romansen, tragedin, komedin och satiren fungera som en 
inspiration. Frågan är vart man vill rikta uppmärksamheten samt på vilket sätt man vill att 
detta ska uppmärksammas. Därför kan också dessa dramer situationsanpassas för att inspirera 
en som ledare samtidigt som de kan väcka uppmärksamhet och få en att inse att hur man 
handlar och det man åstadkommer är nära besläktat med varandra. Så frågan är om man trots 
allt är ett offer eller rentav motsatsen?  
 
Tiden kan snarare ses som en möjlighet för att uträtta det man vill uträtta och det ger oss 
ständigt nya tillfällen att pendla mellan svart och vitt vilket kan ses som en nödvändighet för 
en organisations existens. Man tillåts ”leva” i olika organisationsdramer samtidigt för att klara 
av vardagen och dessa dramer samt tiden kan ses som ett verktyg istället för hinder. Hur 
motsägande det än är så är det en nödvändighet och man bör därför ha förståelse för att alla 
dramer är lika viktiga för att inte fastna i ett och samma spår eller låsa sig vid en uppfattning, 
ett arbetssätt eller ett enda sätt att tänka. Med hjälp av dramerna och tiden tillåts man att vidga 
vyerna och tänka i nya banor.  

En perfekt organisation med den perfekta ledaren i spetsen är nog något som är ytterst 
omöjligt att hitta. Genom att blicka framåt samtidigt som man har det förflutna i bakhuvudet 
kan man lyckas med att göra tidens inverkan på styrning av företag till något positivt. Lättare 
sagt än gjort kanske men genom att ta hänsyn till de olika aspekterna som vi tidigare nämnt 
tar man ett steg i rätt riktning. 
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6. Slutsats och diskussion 
 

6.1 Slutsats 
 
Vad vi har kommit fram till sagt på ett mer konkret sätt är att tidens påverkan på styrning av 
företag och ledarnas ledarskap visar sig i olika skepnader beroende på bland annat titel, 
ansvarsområde, bransch och personliga egenskaper. Ens sätt att vara och de personliga 
egenskaperna har en klar inverkan på hur ens ledarskapet utformas samt hur man väljer att 
hantera ett sådant fenomen som tid. Vissa väljer exempelvis att ha på sig klocka medan andra 
går utan, detta är också ett medvetet val som kan komma att påverka hur väl man 
”samarbetar” med tiden. Även företagskulturen och erfarenheten sätter sin prägel på en som 
person och formar en på sitt sätt. Förutsättningen för att överleva i företagsvärlden är att man 
som ledare har god självkännedom samtidigt som förändringar inom ens ansvarsområde bör 
uppmärksammas. Med andra ord ska man vara med på noterna.  
 
Vad gäller tidens inverkan så kan ens inställning till tiden som en påverkande faktor vara 
avgörande. Tid och planering är nära besläktat för många och slutsatsen är att planeringen är 
viktig trots att de inte alltid kan följas till punkt och pricka. Dock ger den stabilitet och kan 
fungera som en psykisk motivationsfaktor då man kan se slutet och även resultatet av det man 
åstadkommit. Trots att man ska planera så gäller det även att försöka reservera lite tid för 
sådant som kan dyka upp men som man inte räknar med. För att detta ska fungera krävs det 
att all sorts information finns tillgänglig och att man inom organisationen är medveten om 
vart man är på väg. Beroende på hur mycket tid man kan avlägga på diverse sysslor så 
varierar också detaljnivån. Någon information anses alltid vara bättre än ingen alls och något 
sorts underlag kan vara behövligt då man ska ta hänsyn till vad som behöver prioriteras. 
Prioriteringar av arbetsuppgifter sker trots att allt ska göras och därmed finns risken för att 
sådant som anses viktigt uträttas medan sådant som klassas som oviktigt, av någon anledning, 
glöms bort. Denna rangordning varierar från person till person men det som bör påpekas är att 
bedömningen av de olika sysslorna i stor grad påverkas utifrån ens eget ansvarsområde. Man 
uträttar först det som påverkar en själv mest.  
 
En annan sak som kommit upp i denna uppsats är frågan om tillgänglighet, ens val av 
nåbarhet påverkar graden av kontroll som man vill ha inom organisationen samtidigt som det 
initierar ett kontrollbehov. Genom att man är fullt tillgänglig kan man uträtta saker och ting då 
de dyker upp, utan dröjsmål, dock lämnas inget ansvarsutrymme åt personalen. Detta blir då 
en fråga om kontrollbehov men man bör våga ge lite handlingsutrymme åt personalen också 
och låta dem ta ansvar eftersom de säkert kan åstadkomma något bra själva. Däremot kan 
uppföljningen av detta arbete vara viktigt som underlag för beröm och motivation. Man bör 
alltid som chef se till att berömma och uppmärksamma prestationer som leder företaget 
framåt. Situationer då ens personal far illa, exempelvis då någon lider av stress, kan också 
vara aktuellt för chefer. Dock är det viktigt för cheferna att uppmärksamma detta i ett tidigt 
skede eftersom de lätt kan smitta av sig på personalen. Tiden ska inte ha ett negativt 
inflytande och resultera i att man inte har tid för att observera sin egen del av organisationen. 
Därför är det extra viktigt att man som chef finns på plats för att ta sitt ansvar. Att vårda sina 
anställda ömt kan ge goda resultat i framtiden därför kan en och annan klapp på axeln ge 
avkastning vid ett senare skede.  
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Alltså, tiden ger, för de här ledarna, en möjlighet att befinna sig i flera sammanhang samtidigt. 
Detta är en nödvändighet för respektive organisations överlevnad och vi ser det som en 
möjlighet som bör tas tillvara på. Vi har pekat på några motsättningar i våra ledares utsagor 
men vill alltså klargöra att de här mottsättningarna är nödvändiga, människan fungerar på det 
sättet. Med andra ord har vi kommit fram till att det inte är så konstigt att man som chef 
ibland säger emot sig själv, människan är en sådan varelse som behöver detta och det bör vi 
inte förvånas över.  
 
Så för att sammanfatta våra slutsatser har vi insett att man som chef tvingas ligga steget före 
och med hjälp av planering och förutseende skapa framförhållning. Detta fungerar givetvis 
olika för olika yrkesgrupper då man använder sig av allt från daglig- och veckovis planering 
till planering för hela året.  Tiden kan ha ett bra inflytande på organisationen beroende på hur 
man som chef väljer att handskas med den. Genom att inse att tiden har en inverkan och 
vilken inverkan det har på en som ledare så kan man också se möjligheterna och utnyttja tiden 
på bästa sätt. Som chef försöker man effektivisera processer genom att ta lärdom av tidigare 
erfarenheter, vilket kan ses som en positiv inverkan som tiden har. Detta samtidigt som man 
försöker ha fullständig kontroll och vara alla till lags genom att ”leverera” det omgivningen 
vill ha. Här bör också inflikas att informationsbehovet varierar mellan personer på olika 
nivåer i företagen, i vissa fall ska det exempelvis vara detaljerat och inte i andra fall, vilket 
kan vara avgörande för tidsåtgången inför respektive möte. Detta sätter i sin tur krav på 
ledaren, att veta vad som ska ”levereras” samt när.  
 
Tyvärr har inte tiden enbart en positiv inverkan, och då bortser vi från allt stressrelaterat, och 
koncentrerar oss på chefsyrket.  Uttrycket att ”svälja den värsta grodan först” kan i vissa fall 
innebära den största och mäktigaste grodan först. Denna slutsats drar vi eftersom hierarkin 
spelar en viss roll då prioriteringar ska göras, det är inte den som skriker bäst som hörs utan 
den vars ord väger mest. Vare sig man väljer att bortse från den hierarkiska aspekten så anser 
vi att det i vissa fall kan vara avgörande, särskilt i fråga om prioriteringar. Dessutom innebär 
chefsyrket att man måste vara överallt på en och samma gång, vare sig man är där i egen 
person eller via en representant. Detta kan göra att man i vissa fall har svårt att räcka till och 
den egna personalen får inte alltid all den uppmärksamhet som krävs då tiden äts upp av 
möten. Detta kan resultera i att man hamnar i en ond cirkel där man bara försöker få allt 
undanstökat vilket inte är en önskvärd sits. Den dynamiska världen man lever i tvingar en 
också att ”rädda ens eget skinn” och vara på vakt hela tiden för att uppmärksamma 
förändringar runtomkring en. Detta för att kunna agera i tid och motverka eventuella hinder.  
 
Alltså beror tidens påverkan till stor del på ledarens personliga egenskaper samt dennes 
ledarskapsstil och utifrån dessa aspekter kan tidens inverkan på styrning både vara positiv och 
negativ. Så länge man vet hur man ska agera för företagets bästa och vet hur man ska handla 
för att åstadkomma det man vill så har man kommit långt. Dessutom gäller det att agera i tid 
och inse att förändring inte alltid behöver vara något negativt. Samtidigt en negativ inställning 
till tiden kan ha en negativ påverkan på organisationen, det kan innebära att man missar 
möjligheterna. Ibland behöver man tänka om eller få andra åsikter för att inse fakta. Så ett råd 
till alla ledare är att ta tillvara på ens anställda och den operativa kompetensen de besitter.  
 
Sist men inte minst kommer en tanke om att alla borde ägna en extra tanke åt att försöka klura 
ut hur man själv ser på tiden och hur den synen och inställningen påverkar en i ens vardag. 
Man kanske till och med skulle försöka klara sig utan klocka en dag. Skrämmande tanke för 
många kanske men det vore intressant att se hur mycket man hinner med utan att ständigt 
tävla med klockan.  
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6.2 Avslutande diskussion 
 
Vår första tanke som dök upp när det var dags att börja planera inför uppsatsskrivandet var att 
vi skulle välja våra respondenter utifrån deras titel – att ha samma sorts chefer men från olika 
branscher. Det blev dock inte så eftersom det var svårare att hitta personer som ville ställa upp 
än vi hade räknat med. En lösning på detta skulle kunna vara att vi börjat med sökandet 
tidigare, fast detta ger ändå ingen säkerhet för att utfallet skulle bli som vi ville. Trots detta är 
vi väldigt nöjda med våra slutliga val av respondenter då de hjälpte oss att skapa något som 
för oss är en intressant historia. Vi tycker även att den aktuella utgången av hela 
sökandeprocessen visar på att tiden påverkar en i den grad man tillåter den, vi klarade av att 
hålla oss inom utsatta tidsramar trots korrigeringar och vi lyckades utföra ett arbete som vi är 
nöjda med. 
 
Vid uppsatsprocessens start planerade vi att även fokusera på kultur och företagskultur, men 
detta är något som vi valde bort efterhand eftersom det skulle innebära ett för stort arbete som 
skulle kräva ytterligare forskning. Att enbart intervjua personerna i fråga ger inte svar på den 
frågan utan ytterligare ansträngning krävs i form av att man måste ”lära känna” företaget och 
mellanchefen på ett djupare plan.  
 
För övrigt vill vi säga att vi är glada att vi fick chansen att skriva denna uppsats då den hjälpt 
oss att tänka i banor som man annars inte var van vid. Vi skapade oss en bättre förståelse för 
vad ett chefsarbete innebär, med tiden som förutsättning vilket kan vara användbart för oss i 
framtiden. 
 

6.3 Förslag till vidare forskning 
 

 Ett förslag är att observera personen som man intervjuat för att se hur personen 
agerar i olika situationer. Visserligen har man fått en redogörelse genom 
intervjun men det hade varit intressant att se hur personen i fråga utövar det 
också.  

 Ett annat förslag är att undersöka just den biten som vi utelämnat i vår rapport, 
nämligen hur kulturen och företagskulturen påverkar företag på olika sätt. Man 
kan välja att se om det påverkar ledares agerande, om det på något sätt kan ses 
som begränsande eller om det kanske till och med gynnar ett företag, och på 
vilket sätt. 

 Ett tredje förslag är att komma med vägledning för hur man på bästa sätt 
utnyttjar tiden. Resonerar man vidare kring planering inom företaget så kan det 
så småningom resultera i planer eller en manual för hur man på bästa sätt 
utnyttjar tiden. Visserligen menar vi inte att vi kommer lösa företagens 
problem men lite vägledning för de anställda skulle kunna leda till att man tar 
sig tid till att planera sin vardag och på så sätt kan man också ta vara på tiden 
på ett annat sätt. Hur man gör det smidigast är kanske något man skulle klura 
på.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjuguide 
 

 Kort presentation av respondenten och det arbete denne utför (arbetsuppgifter, antal 
undermedarbetare med mera). 

 
 Hur ser Du på tid? – Något vi har eller något vi inte har? 

 
 Hur tar Du vara på tiden?  Hur utnyttjar Du den på bästa sätt? 

 
 Vad baserar Du din tidsplanering på? 

 
 Hur avgränsar Du din tid? (Hur vet man hur mycket tid man ska avsätta för diverse 

arbetsuppgifter?) 
 

 Begränsar tiden dig eller begränsar Du tiden? 
 

 Vad är svårast vad gäller planering och tiden? 
 

 Hur arbetar Du för att motverka stress? Hur hanterar Du stress som ledare, är det något som 
förekommer i stor utsträckning hos de anställda? 

 
 Hur motiverar Du som ledare personalen, så att de arbetar mer effektivt och verkligen tar vara 

på tiden? 
 

 Vad har tiden för inverkan på styrning av företag? 
 

 Anonymitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 44



 
 

Bilaga 2: Referat; Redcats Nordic  
 
Teamledare 
 
Teamledaren på inköp arbetar för Redcats Nordic, som är ett övergripande namn för flera 
olika bolag; Ellos, Josefssons, La Redoute (Sverige), Enjoy, Catalog och Jotex. Just nu är han 
teamledare på inköp och ansvarar personalmässigt för inköparna på kläder (stickat, trikå eller 
vävt), samt assistenterna och kvalitetskoordinatorerna som sammanlagt består av 17 personer. 
Hans karriär började på Ellos år 1984 och har under tiden haft olika funktioner; han började 
som assistent, arbetade vidare som controller och produktchef. Under 90-talet var han 
teamledare på inköp, för att sedan bli sortimentsansvarig på Josefssons och för cirka fyra år 
sedan blev han teamledare på inköp igen. 
 
Som chef har man sin funktionsbeskrivning, vad det är man ansvarar för, men är man chef 
och har personalansvar kan man säga att arbetet går i vågor – när det gäller personalfrågor kan 
man aldrig säga att man har vissa processer eller operativa saker som är viktigare än andra. 
Exempelvis så finns det inte avsatt tid för att en viss person ska komma in imorgon klockan 
10.00 och ha ett mindre eller större problem, man har ju inte bokat in den tiden med det kan ju 
dyka upp ett problem 09.55 istället för klockan 10.00 och då måste man kanske ta itu med det. 
Man ska inte se det som något negativt utan det är den rollen man har som chef, man får se till 
att skapa framförhållning. Man måste kunna röja undan det man har framöver för att få tid 
men det är även en fråga om att försöka skapa en struktur eller planera så att man inte hamnar 
tidsnöd. Idag, oavsett företag, är det ett hårt tempo vilket innebär att man avsätter tid för 
diverse uppgifter genom planering. Kan man bygga upp en bra avdelningsstruktur och 
processflöde så får man också mer tid. Därför är det viktigt att alla vet vad de ska göra, vilket 
förutsätter att det tydligt framgår vilket ansvar och befogenhet alla har. Man är också lyckligt 
lottad om man har ett team som agerar blixtsnabbt med att vara backup för varandra. Den ena 
delen är att skapa en struktur funktionsmässigt så att man har rätt antal personer, tydliga 
befattningsbeskrivningar och så vidare men det är också viktigt att skapa ett bra arbetsklimat, 
så att man ställer upp för varandra när det behövs. Allt får ju inte slås i spillror för att någon 
råkar vara ledig någon gång, utan man måste säkerställa så att man kan täcka upp för 
varandra, och det fungerar väldigt bra på avdelningen i fråga. 
 
Man kan utnyttja tiden på bästa sätt genom att planera.  Teamledaren på inköpen arbetar som 
teamledare på inköpsavdelningens sortimentsavdelning, man har uppdelade arbetsuppgifter 
samtidigt som man är beroende av varandra: sortimentsdelen skapar produkterna, medan 
inköp placerar ut order hos de bästa leverantörerna/fabrikerna. En sådan arbetsprocess 
förutsätter en tydlig struktur mellan sortiment och inköp. För att det ska fungera på inköp så 
måste det fungera på sortiment och då måste man se till den tidsmässiga aspekten för att det 
ska fungera rent processmässigt. Man ska lägga order på fabriker eller hos leverantörer och då 
kan man inte säga att man måste ha hem leveransen imorgon vilket kräver lite 
framförhållning. Detta kan alltså vara en fråga om att skapa tid, att mellan avdelningarna men 
även tvärsnitt mellan avdelningarna skapa en process som fungerar. Detta kan man göra 
genom användning av en processcykel som gör att man delar in processerna i olika steg, 
delprocesser, från början vilket gör det lätt att ta reda på vem som äger vilken process för att 
man sedan ska kunna bryta ner det på funktion och vilken befattning man har. Man gör sedan 
en kronologisk resa och då får man med alla bitar som måste göras samt hur mycket tid varje 
delprocess kräver. Ofta är det så att man kan räkna baklänges om man behöver ha ordern 
hemma vid en viss tidpunkt, när behöver man i så fall starta själva kreativa fasen? Ett 
processflöde är nödvändigt för att allt ska flyta på. 
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Ibland kan man behöva prioritera när det gäller anställda som behöver ha tag på en och 
prioriteringen baseras på ärendets viktighet och rang. Det kan vara svårt att välja vem man ska 
avsätta tid för, chefen eller en underställd, men orsaken till ärendet avgör och man får försöka 
prioritera rätt.  
 
Med rutin så vet man en del, man lär sig med tiden hur man ska avgränsa sin tid, man vet på 
ett ungefär vad som kommer att ta längre tid och då är det ju bättre att börja med det. Det är 
inte alltid bra att vara en tidsoptimist. Man har ju ofta även deadlines, detta är viktigt när man 
har många avdelningar och personer inblandade i en process. Om man exempelvis säger åt 
någon att göra klart något så fort de kan så kan det för en person innebära att det är klart under 
morgondagen medan det för någon annan kan innebära nästkommande vecka – om detta 
inträffar fallerar hela kedjan. Skulle en sådan situation uppstå så kan man hantera det på så 
sätt att man får prioritera – hur viktigt är det egentligen, har personen ett legitimt skäl till att 
inte utföra uppgiften och påverkar det helheten så pass mycket att man inte kan gå vidare? 
Man kan antingen byta prioritet eller hitta någon annan som kan utföra arbetet istället. Vad 
gäller tidens avgränsning så är det svår att avgränsa tid för personalfrågor. 
Personalutvecklingsfrågor är ett sätt att avgränsa tid för personalen, då man har avsatt tid för 
var och en, vilket också gör att man får tid till att förbereda sig. Skulle det krisa sig rejält så 
får man gå till sin chef och säga att man känner att man har för mycket av andra uppgifter som 
gör att man inte klarar av sina personalrelaterade frågor. Man får ta personalfrågorna först, om 
den prioriteringen är möjlig, för att sedan ta det operativa vilket kan innebära att man får ta 
sig lite extra tid ibland för att hinna med allt. 
 
Chefen i fråga planerar inte sin tid jättetätt varenda dag i flera veckor framöver, men det kan 
vara vissa veckor som fylls på. Det svåraste är att man faktiskt tänker i sitt eget huvud: ”den 
här veckan ska jag göra detta och nästa vecka ska jag göra detta”. Men då vet man inte om det 
under morgondagen eller dagen efter dyker upp möten som man inte räknat med vilket kan 
resultera i att tiden som man trodde sig ha försvinner eller äts upp av möten. En annan 
svårighet kan vara att man måste vara flexibel då förändringar försvårar planeringen. Den 
tiden man hade planerat för att gå vidare på nästa sak äts till viss del upp av det som redan har 
bestämts. När man är klar med en sak ska man kunna påbörja en helt annan uppgift och lägga 
det andra bakom sig. Man måste även kunna ”stänga av” och distansera sig från arbetet då 
man kommer hem. Skulle man behöva arbeta 12 timmar om dagen kan man ju anta att man 
har något att fundera på, då har det gått fel någonstans, antingen så är man väldigt dålig på att 
planera, eller så är man kanske inte kompetent nog för arbetet eller så har man alldeles för hög 
arbetsbelastning. Man ska kunna stänga av allt när man åker hem eller åker på semester men 
om det skulle ringa någon gång när man är ledig så måste man ändå kunna vara med den 
stunden man prata men inte bära med sig det i ytterligare två semesterdagar, säger denne 
teamledare på inköp. 
 
Man måste vara tillgänglig, men det är upp till varje person av att avgöra hur, vissa kanske har 
mer nytta av att bara vara tillgängliga en viss tid men andra kanske anser det vara bättre att 
vara tillgänglig hela tiden än att passa en tid då man måste vara tillgänglig. 
 
Stress är ett aktuellt ämne och det man kan göra är att försöka planera och även informera i tid 
för att undvika alltför många negativa överraskningar som kan orsaka stress. Man måste 
försöka planera på ett bra sätt, att exempelvis så tidigt som möjligt lösa ”problem” som man 
vet kommer komma inom en snar framtid i samband med exempelvis en sjukskrivning. Det 
kan vara stressande att veta att man ska vara sjukskriven i exempelvis fyra veckor utan att 
veta något om hur det ska gå med ens arbetsuppgifter, vem som kommer att vara backup och 
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göra ens arbete. Det kan vara stressigt att inte få viss information vilket är värt att tänka på. 
Om man inte har något att informera om så kan man ju säga det vilket ändå resulterar i att 
man informerar: man har informerat om att man inte har något att informera om. 
 
Om man som chef upplever att någon av de underställda har det stressigt eller på något sätt är 
negativa så är det viktigt att man inte hänger med på den stressen, men man kan ju inte heller 
vara naiv så man får hitta en avvägning däremellan. Man måste ta sig tid till att lyssna på 
personen i fråga och låta känslorna komma fram för att man ska kunna komma åt orsaken till 
den upplevda stressen. Ibland är det stor arbetsbelastning som är orsaken men det kan också 
handla om något privat i personens liv som ligger till grund med en negativ inställning. För att 
man ska kunna hantera detta så måste man alltså ta reda på orsaken. Man kommer inte ifrån 
det faktum att privatliv och arbete påverkar vartannat. Om man pratar om stress i ordets rätta 
bemärkelse så är det inget som förekommer hos teamledaren, man kan däremot tala om 
stressiga och mindre stressiga perioder. 
 
För att hålla allt flytande måste man hålla planeringar och försöka vara tidigt ute med det som 
måste göras. Man kan ju inte under alla förutsättningar alltid veta exakt vad som kommer att 
hända under arbetsdagarna men man måste försöka vara så informativ som möjligt då 
framförhållning inte är aktuell, exempelvis då något oplanerat händer så som att brandlarmet 
går. Man måste även tänka till om vilka som verkligen är berörda i olika situationer, när man 
vet det så kan man antingen samlas eller maila runt, vilket också fungerar för att vinna tid. Det 
är här även fråga om tillgänglighet eftersom det kan komma att påverka arbetet. 
Tillgänglighet är alltid positivt, det är alltid bra att vara det, då man snabbt kan klara ut 
frågetecken. 
 
Vad har tiden för inverkan på styrning av företag? 
Tiden kan inverka på själva styrningen som man utför som chef. Vet man att man personligen 
har knappt om tid så är risken att man utelämnar något om man vet att man har en deadline att 
hålla. Om man har knappt om tid är det bra att se om man kan vänta med en viss uppgift eller 
avstå från den. Här handlar det då om att korta ner informationspaketet då man är begränsad 
av tiden. Tiden påverkar eftersom det finns något som man ska informera om och då måste 
man ha X antal minuter eller timmar, det gäller alltså att tänka till innan man gör det. Ett 
alternativ är att ge kort information som ändå är tillräcklig för att kunna komma igång med 
arbetet och sedan återkomma då man vet mer. Detta till skillnad mot de tillfällen då man har 
gott om tid, vilket ger möjlighet till att sätta sig in i detaljer. I dessa fall så kan man dela in 
informationen i stycken och förstora informationspaketet. Man måste kunna avgöra själv när 
man kan skjuta på saker.  
 
Tillgänglighet, information och planering är viktigt men man får inte glömma de mjuka 
delarna, som chef måste man kunna lyssna och vara ödmjuk. Ibland kan det innebära att man 
visar ödmjukhet inför en situation, exempelvis då man står bakom ett beslut men har andra 
åsikter personligt. I vissa fall kan det vara bra att klargöra det om situationen kräver det.  
 
  En annan sak som är viktig är feedback, att man säger bra gjort eller dåligt gjort för att vara 
kortfattad, men ibland räcker inte det utan man vill som person veta vad det var man gjorde 
bra eller ännu viktigare: vad man gjorde dåligt. För en del människor är feedback bara att bli 
sedda, då vissa har ett större behov av att synas. Som chef är det viktigt att ge feedback på ett 
eller annat sätt, man bör även tänka på att människor har olika bekräftelsebehov och 
formulera sig lite därefter. 
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Chefer är också människor och grundvärderingar styr hur man agerar. Ens personliga åsikter 
präglar ens ledarskap men det kan även komma att handla om situationsanpassat ledarskap. 
 
 

Instruera Motivera 

Delegera Samrådande 

 
 
 
 
 
 
 
       Bild 1. Situationsanpassat ledarskap10

 
Det situationsanpassade ledarskapet kan förklaras med hjälp av en modell bestående av fyra 
rutor: instruerande, motiverande, samrådande och delegerande. 
 
Man kan följa dessa i faser, hur homogen en grupp är eller hur länge en grupp har arbeteat 
tillsammans. Har man många nya så behöver man vara mer instruerande och ju längre dom 
har arbeteat ju mer delegerande kan man vara. Det finns situationer då man med en ny grupp 
kan agera delegerande, här är det flera faktorer som spelar in. Den motiverande fasen handlar 
om att sälja in och övertyga medan den samrådande fasen mer handlar om att hålla med. 
 
Detta är då situationsanpassat ledarskap vilket kan vara bra att tänka på och bra att ha i olika 
lägen. Man måste även vara medveten om att det inte hjälper att delegera om mottagande part 
inte förstår uppgiften de blivit ombedda att utföra. Detsamma gäller när man väljer att vara 
instruerande gentemot någon som utfört arbetsuppgiften i fråga i 20 år – det blir bara tjatigt. 
 
Det situationsanpassade ledarskapet kommer per automatik i vissa lägen, man lär sig med 
tiden, men i andra lägen får man tänka till, våga ta ett litet steg bakåt och tänka efter innan 
man agerar. Man måste komma fram till vad man vill åstadkomma och avd som kommer att 
ha den bästa effekten av dessa fyra beroende på vad man vill uppnå. Ibland gör man fel men 
man måste testa lite olika saker, man lär ju sig av sina misstag och man måste även låta andra 
människor sköta saker som de är bättre på i jämförelse med sig själv – en chef kan inte precis 
allt in i minsta detalj, det finns alltid människor som är bättre på något än en själv. Om man 
som chef kan precis allting kan det i längden innebära att man inte har tid med saker som man 
borde ha tid med. Därför är det viktigt att kunna avgöra när man borde släppa på ansvaret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Redcats, intervju den 16 april 2008. 
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Bilaga 3: Referat; Hemtex  
 
Human Resources Manager 
 
Hemtex, en detaljhandelskedja för hemtextiler som startades år 1973 har utvecklats med åren 
och koncentrerar sig idag på fyra produktområden nämligen badrum, sovrum, fönster och Äta 
& Umgås.  
 
Tjänsten som personalchef på Hemtex innehas av en kvinna som har ansvar för fem andra 
chefer.  Hon har utbildning i beteendevetenskap, sociologi och arbetsrätt vilket ger en bra 
grund då hon är ansvarig för personalfrågor/arbetsmiljöfrågor i hela koncernen.  
Personalavdelningen fungerar som en supportavdelning inom koncernen, det är dit alla kan 
vända sig om problem uppstår.  
 
Personligen anser hon att tid är något man vill ha mer av samtidigt som man med tiden lär sig 
prioritera och utnyttja den, vilket man gör bäst genom att hålla sig till sina prioriteringar. 
Detta är också det svåraste med planering, att man måste hålla fast vid det man bestämt och 
de prioriteringar man gjort. Tidspress får henne att prestera, arbeta snabbare och effektivare 
men ibland måste särskild tid avsättas för att dagliga uppgifter ska bli utförda, tid som annars 
skulle ätas upp av möten.  
 
”Man ska svälja den värsta grodan först”, säger personalchefen. Med det menar hon att man 
alltid ska göra de uppgifter som man finner jobbigast först. Det värsta ska tas om hand först 
eftersom det är en lättnad när det är gjort och man kan koncentrera sig på annat istället för att 
bäva in för den uppgiften.  
 
Chefen är alltid tillgänglig genom att alltid ha sin mobiltelefon med sig, så när är de anställda 
behöver henne kan hon nås. Det är även ofta så att hon ”avslutar” dagen i bilen på väg hem. 
Då hon bor i Göteborg utnyttjar hon den tiden det tar att åka hem till att ”varva ner” från 
arbeteet och eventuellt lösa vissa problem redan då – per telefon. 
 
När man väl kommit hem från sitt arbete är det viktigt att delvis kunna stänga av och fokusera 
på familjen och livet utanför arbetet. Det är viktigt att förstå att arbetet inte utgör hela ens 
värld. 
 
Stress är något som syns bland butikscheferna då det är de som har stora krav på sig samtidigt 
som de har mycket att göra. Avhämtningsperioder kan avhjälpa en hel del, då man får tid till 
att återhämta sig efter stressiga perioder. På kontoret är stress förknippat med hur man är som 
människa och det är det som ligger till grund för hur påverkad man blir.  
 
Dessutom är stress en viktig arbetsmiljöfråga, vilket gör det desto viktigare i rollen som 
personalchef. Något som är värt att tänka på är:  
 

- Att man föregår med gott exempel och hanterar sina anställda rätt, fördelar 
arbetsuppgifter, organiserar arbetet som helhet.  

- Det är bra om man kan se signaler och tecken på exempelvis utmattningsdepression. 
En varningssignal kan vara att personen i fråga spenderar mycket tid på arbetsplatsen, 
vilket kan vara värt att uppmärksamma.  
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- Dessutom är det viktigt att utbilda i stresshantering, så man själv vet hur man ska 
handskas med det. Stresshanteringskurser finns som ett alternativ för att motverka 
stress men detta har ännu inte börjat användas inom koncernen.  

 
Motivation sker mycket i vardagen exempelvis genom feedback på det arbete som utförs. 
Belöningssystem är ett annat alternativ man kan använda sig av, men det är också viktigt att 
man känner delaktighet, att man kan få utökat ansvar, andra arbetsuppgifter eller bredda sitt 
arbete på annat sätt. Dock anser personalchefen inte att man kan lyckas med motivation om 
man enbart använder sig av lön som en motivationsfaktor. Belöningssystem förekommer 
alltså inom koncernen men också andra former av belöningar så som biobiljetter och blommor 
för att uppmärksamma prestationer. Är man motiverad så kan man också arbeta effektivt 
anser personalchefen.  
 
”Jag tror på moroten och inte på piskan”, säger personalchefen.  
 
Det är varje chefs uppgift att informera personalen och den allmänna informationen sprids 
internt, det kan exempelvis handla om vart företaget är på väg, genom intranätet. Information 
är något som främst sprids genom närmsta chef, alla har sitt ansvarsområde och ansvarar då 
även för att informationen når de berörda undermedarbetarna. De anställda är medvetna om 
det övergripande organisationsmålet. Man använder detta som en utgångspunkt när man sätter 
upp mål för de enskilda avdelningarna. Det man gör då är att bryta ner organisationsmålet i 
flera delar för att kunna fördela det jämnt.  
 
Man måste informera och diskutera för att ha fokus. Inom koncernen så utgår man från 
organisationsmål, exempelvis vision och affärsstrategi, som bryts ner i delmål som sedan 
resulterar i fördelningar i mindre grupper. Med andra ord blir det övergripande målet till 
nedbrutna mål per avdelning.  
 
Vilken inverkan har tiden har på styrning av företag? 
Återigen kommer man tillbaka  till prioriteringar, ”allt man vill göra kan man inte göra”, säger 
personalchefen. Därför är det viktigt att man lär sig fokusera och ”tänka tanken hela vägen 
ut”. När man vill uppnå något så tänker man inte på tiden som en begränsning men kvaliteten 
på slutprodukten påverkas av tiden.  
 
Deadlines är något som existerar inom företaget – det är ett måste och det är något som är 
viktigt att följa upp, viket vissa inte är bra på. Feedback behövs vid sådana tillfällen bland 
annat för att öka motivationen och arbetar man med kvartalsrapporter, som på Hemtex, så 
kommer man inte ifrån deadlines av den typen, därför är det desto viktigare att gå till botten 
med någon som missar deadlines. En missad deadline hanterar på olika sätt beroende på var i 
organisationen man befinner sig och beroende på själva arbetet som utförs. 
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Bilaga 4: Referat; Postpac  
 
Produktionschef 
 
Respondenten är produktionschef i Postpac och är anställd i ett företag som arbetar med 
tredjepartslogistik som i stort sett innebär förvaring av artiklar åt företag i andra och tredje 
hand. Chefen i fråga har 79 underställda varav merparten är kollektivanställda, han är även 
chef över andra chefer. 
  
Enligt chefen är tidsbegreppet jätteviktigt när det handlar om tredjepartsleverantörer, man 
måste alltid räkna med tiden och ha den i åtanke i och med att tiden fungerar som ett underlag 
för debitering av kunderna och alla tjänster man utfört. Tiden är alltså ett begrepp som man 
arbetar med från morgon till kväll då man har tidsredovisning och man har olika företag som 
man arbetar för, exempelvis: när man hanterar ett specifikt företag stämplar samtliga 
anställda, som arbetar mot en viss kund, in på en viss kod som är kundrelaterad. Detta innebär 
med andra ord att om man till exempel har tio anställda som arbetar mot en viss kund så är de 
instämplade på deras kod, detta redovisas sedan externt mot kund men även internt. Det är 
alltså ett debiteringsunderlag så att man kan ta betalt för exakt den tjänst man ger kunden. 
 
Man måste utnyttja tiden på bästa sätt, detta kan man göra genom att kräva att folk är flexibla 
Inom Postpac har man exempelvis inga bestämda arbetsuppgifter – det innebär att om man 
har behov av att ändra i produktionen under dagen så gör man det, vilket innebär att de 
underställda kan arbeta mot en viss kund en viss tid för att sedan stämpla om och arbeta mot 
en annan kund, och så kan det sedan rulla på en hel dag. Tiden måste utnyttjas maximalt 
vilket innebär att de anställda måste kunna vara flexibla och göra flera arbetsuppgifter under 
sin arbetstid. Man har alltså inga större befattningsbeskrivningar utan målet är än en gång att 
alla ska vara flexibla. Om man nu ska prata om befattningsbeskrivning så innebär det att de 
anställda på Postpac arbetar med alla förekommande arbetsuppgifter inom företaget mot de 
uppsatta mål som finns.  
 
När det gäller planering så baseras den på en veckoplanering. Man har alltså varje vecka ett 
planeringsunderlag som är baserat på kundernas krav. Kunderna har ett visst krav på företaget 
– vad de ska producera under en viss vecka. Man har på Postpac fyra produktionsplanerare 
som planerar verksamheten och allt som ska utföras – det är dessa personer som är kontakten 
utåt mot kunderna, det är dom som tar emot beställningarna och det är dom som bestämmer 
vad som ska produceras, hur mycket som ska produceras och när man börjar med själva 
arbetet.  Man har även inom företaget en veckokalender, en produktionskalender – här skriver 
produktionsplanerarna in den information de har och den kan man sedan ta del av. 
Veckoplaneringen bryts även ner i dagar och timmar. Det som är avgörande är 
produktionsmedlen och volymen – om det handlar om små volymer, stora volymer, 
maskinvolymer eller mantimmevolymer.  
 
Chefen har i förväg inga bestämda mål eller en bestämd tid vad gäller att besluta om man ska 
vara operativ eller administrativ. I och med att han har underställda chefer som har hand om 
den operativa delen försöker han ständigt hålla sig uppdaterad och samtidigt vara tillgänglig 
när det behövs. Han försöker vara aktiv i produktionen, men han styr inte hela produktionen 
själv utan det gör arbetsledarna fast då med produktionschefens direktiv – när och hur man 
ska producera samt vad och när man ska prioritera, man måste alltså vara en operativ chef lika 
mycket som han behöver vara en administrativ chef. Det finns alltså inga bestämda timmar 
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vad gäller uppdelningen av de båda, det finns ingen som säger att har ska spendera fyra 
timmar på produktion och fyra timmar med administration, det hela går istället efter behov.  
 
Tillgängligheten är jätteviktig eftersom den produktiva personalen måste ha information och 
instruktioner – vad som behöver göras, när det behöver göras samt vilka ledtider man har. 
Ledtider är något man arbetar mycket med och det är tiden från beställning till leverans – 
denna tid är viktig bland annat för användning som debiteringsunderlag. Den information som 
man sitter inne på som chef får man ut till de anställda genom närmsta chef, i detta fall genom 
produktionsledarna som sedan informerar teamledare/gruppledare. Det hela sker oftast 
muntligt men intranät finns och man har även skriftliga informationer när det gäller nya 
kunder och/eller ny leverans – denna information fås då genom e-mail som skrivs ut för att 
man sedan ska kunna delge ge underställda. Denna information innehåller främst vad som 
krävs för att just kunden i fråga ska vara nöjd, hur leveranserna kommer att se ut, vad som 
kommer att packas samt hur mycket.  
 
Chefen tycker inte att tiden begränsar honom men problemet är att man måste ”se tiden i 
ögat”, tiden är något som är relaterat till verkligheten, man kan inte förbise verkligheten. Det 
är så att alla vill ha saker gjorda, och detta helst ”igår”, inte idag eller imorgon. Tiden för 
chefen är inget bekymmer så länge man har en dialog med kunden och förklarar vad allt 
innebär, hur mycket tid man behöver samt vilka tidsaspekter man har att göra med. 
 
Det svåraste med att planera är beroende av kraven från kunderna då kunderna inte har något 
förbehåll utan de kommer ofta i sista minuten och de vill helst att deras önskemål ska vara 
klara på studs. Kunderna tar inte hänsyn till hur mycket folk man har på plats, vilka man kan 
tilldela till arbetet i fråga eller hur mycket personal man har borta på grund av sjukdom eller 
beviljad ledighet. Det är alltså till följd av kundernas krav som planering kan vara en 
svårighet. Arbetet är som det är och kunden har rätt att komma med önskemål i sista stund, 
det blir upp till chefen att planera verksamheten och kräva extra resurser för att utföra arbetet 
efter kundernas behov. Detta är negativt i det långa loppet när det gäller 
anställningsproblematiken, det kostar en hel del mer att ta in extra folk. Det man gör i sådana 
situationer är att man tar egen personal eller hyr in personal för att tillgodose kundens krav.  
 
Kunderna har en påverkan på hur arbetet ser ut under dagarna. Hela arbetet går i en stor berg-
och-dalbana: ena dagen har man hög produktion, nästa dag kan man ha en djup dal – det är 
fruktansvärt svårt att balansera och planera när det gäller 3PL. Den vinst företaget har kan 
sägas baseras på att man är effektiva i produktionen. Man producerar, per timme och per man, 
mycket mer än det man har räknat med. 
 
Till följd av detta kan man säga att stress är ett bekymmer på Postpac med tanke på att man i 
inte har en bra framförhållning, man har ingen långsiktig planering utan det finns bara krav 
från kund att arbetet ska vara gjort inom en viss tid. När detta händer upplever personalen att 
det är stressigt eftersom man planerat ett visst antal plockorder per timme, men detta håller 
inte när kunderna kommer i sista minuten och gärna vill ha en mycket större produktion än 
vad som är planerat. Detta är inget man kan göra något åt då man är så pass beroende av 
kunderna – det hela gör det svårt att ställa motkrav mot kunden. 
 
Det man kan göra på ett personligt plan är att ändå försöka förebygga och planera så bra det 
går. Genom att introducera de anställda i arbetet vet man vilka som går med på att arbeta med 
så kort varsel, därmed är de förbereda på att mycket kan hända. Det finns alltid individer som 
tar det hela personligt då de inte hinner uppfylla målen och kraven som ställs. Det man gör då 
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är att tala med individerna i fråga och hitta andra arbetsuppgifter där de inte behöver vara 
stressade, man minskar på arbetsbördan för dem. Man måste se till individens bästa och se till 
att de inte mår psykiskt dåligt.  
 
En viktig faktor är motivation. Detta görs genom att man är aktiv i de anställdas arbete – hur 
de arbetar, hur de tänker, man håller sig uppdaterad med deras insatser och hjälper dem 
genom att informera dem om vad som är målet med arbetet och hur mycket man behöver 
producera. Chefen är alltså aktiv operativt och även lyhörd, lyssnar på de anställda – vad de 
vill och vad de har för synpunkter. De anställda får alltid en återkoppling, feedback. Detta är 
något som är jätteviktigt i  den riktning att det går från chefen till den anställda. De måste få 
känna att de presterar något – hur mycket dom har presterat, vad dom har presterat och hur 
deras prestationer hjälper företaget. 
 
Tiden är, för övrigt, något som aldrig kommer att räcka till om man inte är jordnära och står 
med båda fötterna på marken. Man måste se till att kraven är realistiska mot verksamheten 
och mot personalen, det ska vara relevant i förhållande till företaget. Tiden är viktig men 
kanske inte lika viktig som alla kunder vill påstå ibland. Tiden är inte viktigast av allt – 
viktigast är att kunna hålla löften angående produktionen och att personalen kan utföra 
arbeteet utan att känna en mycket stor press på sig. 
 
Man arbetar visserligen med deadlines och dom är ju tidsbaserade.. Deadlines ställs mot 
företaget eller de anställda när man gör nya upphandlingar – då gör man ett underlag för att 
veta vad det är som krävs och hur man ska uppfylla kraven. ”Deadlines är viktiga, det 
stämmer” säger chefen, det är ju det som är underlaget för att hela affären ska gå i hamn. 
Deadline handlar inte enbart om tiden, det handlar för företaget även om att räkna rätt 
gällande produktiviteten. Chefen räknar både på produktivitet och på tid för att kunna hålla 
utsatt deadline från kundens sida. Det gäller ju då att man har underlag och att dessa underlag 
är förankrade med personalen så att personalen verkligen känner att de kan hålla en deadline. 
 
Det viktigaste i ett producerande företag är personalen, egentligen är det personalen som är 
tiden – vill inte personalen ta ansvar och göra sitt arbete så är tiden totalt oviktig i 
sammanhanget.  
 
Vad har tiden för inverkan på styrning av företag? 
Den har ju en viktig inverkan men som sagt så är det personalen som styr tiden. Tiden är 
oviktig om personalen inte vet vad de ska göra, inte har blivit instruerade eller informerade 
om vad tiden kommer att innebära för deras del och vad tiden kommer att innebära för 
produktionen och för vederbörande kund. Tiden är för chefen likvärdig med personalen. 
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Bilaga 5: Referat; AB Bostäder  
 
Driftchef 
 
Driftavdelningen på AB Bostäder består av cirka 65 personer. Inom driftenheten finns 
fastighetsskötare och specialister (reparatörer, snickare, målare och maskinister). Chefen 
skulle gärna vilja ha mer tid då det är något som saknas många gånger med tanke på att man 
är 65 personer sammanlagt, så det händer mycket hela tiden då man har hand om drygt 7000 
lägenheter. Man måste kunna möta upp krav, önskemål och synpunkter så det gäller att kunna 
få tiden att gå ihop och detta får man göra genom att prioritera. Det man i allra första hand 
man då tänker på när man ska prioritera är säkerheten gentemot personerna och fastigheterna 
– detta är grundläggande. Man måste kunna fördela arbetet så bra man kan och alla ska känna 
att de får en möjlighet att påverka sin situation då boende är en viktig sak då det handlar om 
ens vardag och trygghet. 
 
För att kunna ta vara på tiden på bästa sätt så gäller det att ha ett system, exempelvis så har 
reparatörerna sina geografiska områden som var och en ansvarar för – alla vet vad det är dom 
arbetar med och utför därmed det arbetet. En reparatör får en felanmälan via sin telefon och 
lägger upp dagen efter det, man kan även ha en turlista så att man åker runt efter det. Man får 
ju som sagt ett geografiskt område som man arbetar i för att inte slösa tid genom att behöva 
åka runt överallt. 
 
När man planerar sitt arbete så är det än en gång så att man tar det akuta först och det får ta 
sin tid, men alla har ett fritt spelrum och har ett personligt ansvar då chefen inte kan vara med 
på alla platser, däremot kan han vara med och stötta så att man hittar en balans i det. Detta gör 
man då genom att titta på arbetsorder, flöden, hur många lägenheter var och en har – det 
varierar alltid väldigt mycket. Är man mycket på ett visst område kan det vara nödvändigt att 
”möblera om” i personalen och hitta någon som hoppar in och stöttar de andra – det är 
chefens roll att se till att det fungerar. Vad gäller hur många timmar man ska avsätta för ett 
visst arbete kan man inte säga exakt hur man ska göra, i vissa fall får man ta hjälp från annat 
håll för att hinna med, detta kan exempelvis vara entreprenörer eller olika avtal man kan dra 
nytta av. Målet är att åstadkomma så mycket som möjligt med den personalen man har, men 
man kan inte till 100 % fylla upp alla luckor eftersom risken är att man kommer in en svacka 
där det inte kommer in så mycket arbetsorder och då står man där tomhänt. Man måste ha ett 
orderflöde som är större än vad man kanske egentligen klarar av. 
 
Man tar även med sig en del av arbetet hem, det kan när som helst dyka upp tankar och 
funderingar och det kan handla om övergripande organisatoriska saker och då gör man ju lite 
noteringar – det gäller naturligtvis att även håla distans till det hela, men det är viktigt att man 
är öppen för tankarna som finns där. Chefen är under hela dygnet tillgänglig för de anställda 
eftersom man har en beredskapsstyrka på tre personer ifall det skulle hända något utanför 
tjänstetid och ledningsgruppen ska vara tillgänglig då det händer något stort. 
 
När man talar om tidens begränsningar så kan chefen tycka att det blir något av en mix; tiden 
begränsar honom i det arbete han utför men även han kan komma att begränsa tiden. Det 
handlar lite om att känna efter, man kan ju inte dra över på något som kan komma att påverka 
något annat utan man får försöka hålla den tidsram man satt då för exempelvis möten, skulle 
man i värsta fall inte hinna med så får man återkomma med det när man har tid så att man inte 
förstör allt det efterkommande. Man får från gång till gång prioritera vad som är viktigast, 
ibland kan det ju handla om möten som andra kan ta hand om – chefen känner att det inte är 
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han som ska sitta på alla möten och vara involverad i allting utan man måste kunna delegera 
och låta andra delta och vara med och bestämma, det vore inte bra om han själv skulle 
bestämma allting för att bara servera och säga ”nu ska ni göra så här”. De anställdas tankar 
och planer måste tillåtas att ta form – att de får uttrycka sig.  
 
Det som är svårast med planering är det dagliga. Fördelen är att ha personalen samlad, då får 
man en bra bild och man har koll på läget men det blir mycket småaktuella frågor som dyker 
upp hela tiden – det är detta som kan vara frustrerande för chefens del; han vill känna att en 
person som kommer med ett problem även ska ha en lösning på det, så ibland kan man känna 
att man inte har hjälpt till med att lösa problemet. 
 
AB Bostäder har ett övergripande mål – balanserade styrkort, där har man format om 
modellen och anpassat det till det egna företaget. Man har inte den traditionella hierarkiska 
bilden utan man har något man kallar för ett styrhjul – en rund organisation där alla 
avdelningar finns representerade. Därefter har även varje avdelning sitt egna styrhjul. 

 
 
 

 
 Ekonomi 

Utveckling Utbildning

Kund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
          Bild 1. Den runda organisationen: styrhjul.11

 
Det gäller att delarna inom cirkeln (se bild (nummer) ovan) är i balans. Företaget har alltså ett 
övergripande hjul, likaså avdelningarna. Man lägger då in vad man exempelvis har planerat 
för utbildningar för personalen på driftenheten., eller vad man har för mål gällande kunden ur 
driftenhetens synvinkel. 
 
För att gå tillbaka lite till planering så planerar chefen inte på så sätt att han har en fullskriven 
kalender utan han håller det öppet hela tiden och så hittar man lösningar med tiden beroende 
på hur aktuella de olika sakerna är, man får än en gång prioritera och ta hänsyn till när arbetet 
behöver vara färdigt. Det gäller att kunna vara flexibel men det enda som verkligen är inbokat 
är mötena med ledningsgruppen som är på fredagar. Man har då ett möte som kallas för DAB: 
drift, affärsutveckling och boverksamhet – detta för att veta vad som är på gång, vad som 
händer, man informerar varandra. Informationsdelningen sker muntligt men protokoll finns att 
hittas på intranätet. 
 
                                                 
11 AB Bostäder, intervju den 29 april, 2008. 
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  Stress är något som kan förekomma på arbetsplatsen, men det är inget som får ta överhand så 
att folk börjar må dåligt. Ibland är det mer stressigt och ibland mindre. Det man gör när 
sådana situationer inträffar, att personalen är stressad, är att man tar ett allmänt prat med 
personen i fråga. Man försöker då se om man kan fördela om i organisationen eller att någon 
annan hjälpen en och stöttar en så att man klarar av bördan. Grunden bakom motivation kan 
sägas vara att man har ”högt i tak” – att man låter folk säga vad de känner och tycker, annars 
kommer man aldrig kunna närma sig problemet, men när man väl kommit dit så går det ju att 
diskutera sig fram. Det är samtidigt viktigt, som nämnt innan, att man inte bara kommer med 
ett problem och tro att någon annan ska lösa det åt en, man måste vara den som hjälper till och 
löser det. 
 
Man håller som chef lite koll på hur arbetsbördorna ligger till så att man inte halkar efter, det 
gäller att löpande följa upp arbetet som utförs. Det handlar rätt mycket om att man varje dag 
även träffas i lunchrummet och där har man ju en möjlighet att se hur människor mår. Det är 
kanske inte alltid så att man ser om någon mår dåligt men då är det alltid någon annan som 
sett det eller hört det. 
 
Man hanterar saker på olika sätt, en del människor har tålamod, andra inte och vissa personer 
vill ha gjort allt på en och samma gång. Detta är något som kan vara viktigt för just den 
personen men i ett större perspektiv så är det kanske inte så viktigt om man ställer det mot 
andra saker. Det gäller då att försöka kommunicera med de personerna och försöka förklara 
varför saker och ting är som dom är, att få dem att förstå att vissa saker är viktiga men att det 
finns andra saker som helt enkelt är viktigare. 
 
En annan sak som är viktig är feedback, det handlar ju också om kommunikation – att ha en 
bild av vad som har blivit utfört eller inte och då i vissa fall varför det inte blivit utfört. 
Återkopplingen går åt båda hållen; både från chefen till de anställda men även feedback från 
de anställda till chefen. Man har bland annat en gång i veckan en informationsstund där man 
tar upp aktuella saker inom ledningsgruppen, man tar även upp information gällande vad man 
beslutat om i styrelsen vilket kan vara viktigt att veta främst för att kunna svara på frågor som 
kommer från hyresgästerna. Informationen är även värdefull för de olika yrkesgrupperna då 
man känner att man kan ta upp i princip vad som helst och därmed få en ännu bättre 
organisation där tiden är en viktig del av att man arbetar effektivt. Det kan handla om någon 
som kommit på en idé, en teknisk lösning som sparar tid, då tar man upp det under 
informationsstunden så att alla vet om det. 
 
Vad har tiden för inverkan på styrning av företag? 
Det kan ibland vara frustrerande att känna att tiden inte räcker till men man får då ställa saker 
och ting mot varandra för att kunna se och avgöra vad som är viktigast just nu även om det 
tyvärr kan vara viktigt för någon som kommer i kläm. Övergripande så måste man ju titta på 
vad som är viktigast för organisationen, företaget eller kunden och sedan försöka ta det i tur 
och ordning. Det bästa hjälpmedlet här är ett A4-block så att man kan notera allt i form av 
stolpar som man sedan försöker beta av. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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