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Abstract  
 
This study examines where the tradition of speaking ill of managers has come from, why it is 
so strongly rooted in our culture, and if it is still relevant in the present situation. The 
background to this study area is that we have done a previous case study where we 
investigated how this phenomenon manifests itself in the current situation and the 
consequences that this implies.  
 
These issues fall within the concept of organizational behavior which essentially means all 
actions individuals performs within organizations or companies.  
 
The study is based on two interviews in combination with a literature study mainly focused on 
how the problems arose during the industrial revolution in Sweden. The study is qualitative in 
nature with an abductive approach. 
 
We have focused on interpretation rather than analysis as we saw that this is best suited for 
the study and have used Barbara Czarniawskas theory of critical reading and Richard Rorty's 
thoughts on irony to make this interpretation of the collected material. 
 
Our interpretation of the material shows that the problem in its modern form may have risen 
in connection with the emergence of the modern industry where workers are working in 
factories regulated under the leadership of managers and supervisors. The hard conditions and 
poor job security during this period births the emergence of unions which in time will play a 
central role in the Swedish labor movement. This movement helps to carry the tradition 
forward and gain a strong foothold in the Swedish business culture 
 
Our interpretation is that the behavior of speaking ill of managers is as relevant today as it 
was when it first emerged. The fact that workers today use excuses to justify the behavior to 
speak ill of their managers suggest that somewhere there is a certain need to be able to express 
dissatisfaction. 
 
What we want to challenge on the basis of the understanding we have reached is the 
assumption that this phenomena will always exist, which is in part based on the assumption 
that companies will always have the same hierarchical structure as they have today. We 
believe that there is nothing that says it has to be this way.  
 
Our hope is that this thesis can help people to rethink and start to question their 
preconceptions about how business should be operated.  
 
 
 
 
Keywords: Traditions, behavior, organization, hierarchy 
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Sammanfattning 
Denna studie undersöker var traditionen att tala illa om chefer har kommit ifrån, varför den är 
så starkt rotad i vår företagskultur samt om den fortfarande är relevant i dagsläget men kanske 
framförallt också ifrågasätta varför den har en sådan legitimitet än idag. Bakgrunden till detta 
undersökningsområde är att vi tidigare gjort en fallstudie där vi undersökte hur detta fenomen 
yttrar sig i dagsläget och vilka konsekvenser det innebär.  

Dessa frågeställningar faller inom begreppet organisationsbeteende vilket kortfattat innebär 
alla handlingar som individer gör inom organisationer eller företag.  

Studien baseras på två intervjuer i kombination med en litteraturstudie som främst fokuseras 
på hur problematiken uppstod under ett tidigare skede av den industriella utvecklingen i 
Sverige. Studien är av kvalitativ karaktär med en abduktiv ansats.  

Vi har fokuserat på tolkning snarare än analys då vi ansåg att detta lämpade sig bäst för 
studien och har använt Barbara Czarniawskas teori om kritisk läsning samt Richard Rortys 
tankar om ironi för att göra denna tolkning av det insamlade materialet. 

Vår tolkning av materialet visar att problematiken i sin moderna form uppstår i samband med 
uppkomsten av den moderna industrin där arbetare jobbar reglerat i fabriker under ledning av 
chefer och förmän. De hårda vilkoren och dåliga tryggheten under denna period ger upphov 
till att fackföreningar bildas som med tiden kommer att spela en central roll i den svenska 
arbetarrörelsen. Denna rörelse verkar bidra till att traditionen förs vidare och får fäste i den 
svenska företagskulturen. 

Vi tolkar det som att beteendet att tala illa om chefer fortfarande är lika relevant idag som när 
det uppstod. Det faktum att arbetare än idag använder sig av ursäkter för att rättfärdiga 
beteendet att tala illa om sina chefer antyder att någonstans finns ett behov av att kunna 
uttrycka missnöje.  

Vi vill med denna text ifrågasätta antagandet att detta fenomen alltid kommer existera. Enligt 
vår mening är detta baserat på antagandet att företag alltid kommer ha en hierarkisk struktur. 
Vi anser att det inte finns något som säger att det måste se ut just så här. 

Vår förhoppning är att denna uppsats kan få folk att tänka om och börja ifrågasätta sina 
förutfattade meningar om hur företag bör drivas.  

 

 

 

 

Nyckelord: Traditioner, beteende, organisation, hierarki    
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1. Inledning 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
Till bakgrund för denna studie ligger en undran om varför traditionen att prata illa om chefer 
och ledare finns och är ett utbrett och etablerat fenomen i den Svenska företagsvärlden. Delar 
av denna studie kommer att baseras på resultat och lärdomar från en tidigare studie vi har 
genomfört (http://dspace.bib.hb.se:8080/dspace/bitstream/2320/3777/1/2008KF51.pdf) där vi 
undersökte vilken roll detta fenomen spelade på ett medelstort tillverkningsföretag inom 
fordonsindustrin i Västsverige. I studien undersökte vi hur personer konkret uppfattar denna 
problematik samt hur de själva tror att det påverkar gruppens beteende och arbetsprestationer. 
Vi kom fram till att problematiken att arbetare talar illa om chefer bakom deras rygg till stor 
del beror på bristande insikt i varandras arbetsuppgifter och att det även till viss del kan 
handla om avundsjuka och ”jag kan göra det bättre själv” mentalitet.   

Denna studie kommer inte att kretsa kring detta mikroperspektiv utan kommer att avhandla 
varifrån detta beteende kommer och varför den tycks vara så starkt rotad i vår företagskultur 
och alltså avhandla denna del av fältet organisationsbeteende från ett makroperspektiv.  

1.1.1 Organisationsbeteende 
Organisationsbeteende är kunskapen om vad individer inom organisationer gör (Alf Rehn, 
Vad är företagsekonomi?, 2007). Detta gäller allt från hur man utför olika arbetsmoment till 
hur man agerar gentemot kollegor, anställda och chefer. Det är framförallt inom det 
sistnämnda området vi kommer att röra oss med denna studie då vi ämnar undersöka varför 
arbetare inom industriföretag talar illa om sina chefer.  

Vi anser att organisationsbeteendet att tala illa om chefer är viktigt att ta hänsyn till inom 
företagsekonomi då dessa handlingar kan påverka samarbetet inom organisationen. Vår 
uppfattning är att fokus i dagsläget ligger på faktorer som leveransprecision, kvalitet och 
effektivitet när man talar om organisation och management. Vad som ofta förbises i vårt tycke 
är att dessa faktorer egentligen är produkter av de tidigare nämnda individernas handlingar 
och beslut vilket i sin tur är vad själva begreppet organisationsbeteende står för.  

http://dspace.bib.hb.se:8080/dspace/bitstream/2320/3777/1/2008KF51.pdf
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1.2 Problembeskrivning 
Problemet vi ämnar undersöka i denna studie är hur arbetare inom industrin talar illa om sina 
chefer och överordnade. Vi kommer inte att fokusera på de faktorer som utlöser beteendet i 
specifika fall, utan att det verkar finnas en muntlig tradition att tala illa om chefer, som tycks 
föras vidare mellan generationer av arbetare. Vi ställer oss vidare frågande till den legitimitet 
som finns kring detta beteende. Hur kommer det sig egentligen att det anses vara ok att tala 
illa om sin chef?  
 
Eftersom begreppet ”att tala illa om sin chef” är centralt i denna uppsats vill vi vara tydliga 
med innebörden av detta. Det vi syftar på är fenomenet att arbetare talar illa om chefer i 
allmänhet och ofta utan någon direkt grund. Vår uppfattning om denna jargong är att arbetare 
snarare talar illa om själva chefs- eller ledarrollen än personen som innhar denna position. 
Med detta menar vi alltså en typ av ospecificerat skitsnack som inte handlar om hur väl 
chefen utför sitt arbete eller hur han beter sig utan just det faktum att han är chef. Denna typ 
av snack är ofta av karaktären: ”äh, de där cheferna fattar ju inte vad jobbet innebär” eller 
”chefen sitter ju bara och degar på kontoret, det är vi som gör allt jobbet”.  
 
Det finns gott om situationer där en chef beter sig illa mot personalen, inte utför sitt jobb 
särskilt väl eller helt enkelt är en ”skitstövel”, dessa situationer kan givetvis föranleda 
liknande diskussioner inom personalstyrkan som den vi tidigare beskrivit. Det är dock inte 
denna typ av ”motiverat” skitsnack som vi undersöker. 

1.3 Problemdiskussion 
Kvalitet, leveransprecision och effektivitet är tre exempel på faktorer som anses mycket 
centrala i modern företagsverksamhet. En av anledningarna till detta är att dessa faktorer har 
kraftig inverkan på företags lönsamhet såväl som hur de uppfattas av sina kunder. Som vi 
beskrivit tidigare är dessa faktorer egentligen produkten av de handlingar som utförs av 
personal och chefer i organisationen, detta kallas för organisationsbeteende.  

Denna uppsats kommer som vi tidigare nämnt i viss mån baseras på en tidigare studie vi 
genomfört. I denna  studie framkom det att arbetare såväl som chefer är av uppfattningen att 
det beteende vi undersöker kan ha en kraftig inverkan på faktorer som trivsel, samarbetsvilja 
och arbetsmoral. Trots att dessa faktorer kanske inte uppfattas som direkt relevanta för 
företagets ekonomiska framgång påverkar de personalens handlingar, alltså 
organisationsbeteendet, som i sin tur påverkar kvalitet, leveransprecision och effektivitet. 

Sammanfattningsvis kan man se att de ”mjuka” faktorerna som trivsel, arbetsmoral och 
samarbetsvilja påverkar de ”hårda” faktorerna; kvalitet, leveransprecision och effektivitet. Vi 
anser att detta samband utgör en motivation för att undersöka och försöka förstå detta 
beteende. 
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1.4 Studiens syfte 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur traditionen att tala illa om chefer uppstod och 
varför den är så stark. Vi vill även undersöka varför detta i dagsläget fortfarande är ett 
intressant samtalsämne genom att ta reda på vilka orsaker som låg bakom uppkomsten av 
denna tradition samt om dessa fortfarande är relevanta. Vidare eftersöker vi orsaken bakom 
den legitimitet traditionen i dagsläget åtnjuter. 

1.5 Målgrupp 
Resultatet av denna studie bör vara intressant för alla som berörs av traditionen att tala illa om 
chefer. Detta innebär i praktiken både arbetare och chefer såväl som institutioner av mer 
akademisk karaktär. Vidare kan studien vara givande för kommande studenter inom området, 
framförallt som grund till vidare forskning.  

1.6 Avgränsning 
Denna studie kommer att fokusera på traditionen att tala illa om chefer, var den kommer ifrån, 
hur den utvecklats och varför den tycks ha sånt inflytande i den västsvenska företagsvärlden. 
Vi kommer således att avstå att studera hur fenomenet yttrar sig i dagsläget då vi redan 
avhandlat detta i en tidigare studie och istället behandla problematiken ur ett 
traditionsperspektiv. Vi är väl medvetna om att detta fenomen antagligen finns i flera olika 
branscher såväl som i andra delar av Sverige och världen, men vi har av praktiska skäl valt att 
avgränsa oss till västsverige. Vi har valt att avgränsa litteraturstudien till att behandla 
perioden sent 1800-tal till tidigt 1900-tal. 

1.7 Forskningsfrågor 
Hur uppstod traditionen att tala illa om chefer? 

Varför är traditionen så djupt rotad i företagskulturen? 

Föreligger fortfarande de faktorer som orsakade uppkomsten av denna tradition? 

1.8 Förväntat resultat 
Vi har formulerat dessa forskningsfrågor på ett sätt som vi anser behandlar problematiken ur 
olika perspektiv. Svaret på den första frågan kommer vara av deskriptiv karaktär och kommer 
att innefatta en beskrivning av hur traditionen kan tänkas ha uppstått. Svaret på den andra 
frågan kommer till stor del att bero på vilka svar som getts på första frågan då de faktorer som 
gav upphov till problematiken med största sannolikhet är besläktade med de faktorer som 
tillåter den att fortleva i våran företagskultur. Den tredje frågan skiljer sig från de föregående 
då den är av en ja/nej typ, den är beroende av de föregående svaren då insikten om vilka 
faktorer som föder beteendet är avgörande för att besvara den. Vidare kommer denna insikt att 
hjälpa oss att avgöra huruvida dessa faktorer fortfarande påverkar organisationsbeteendet. 



1.9 Centrala begrepp 
Det finns inom denna avhandling vissa begrepp som kan anses vara centrala för studien. Vi 
kommer här att definiera dessa begrepp utifrån hur vi har använt dem och vilken innebörd de 
således har i just detta sammanhang. Vissa av dessa begrepp är ganska alldagliga och en 
beskrivning av vad vi menar med dem kan verka trivial. Vår åsikt är dock att eftersom språket 
inte är ett absolut verktyg och att det alltid finns ett visst tolkningsutrymme är det viktigt att 
vara tydlig med vad vi menar när vi använder dessa begrepp. 

Begrepp   Innebörd    

Problematik/fenomen Vi avser här arbetares negativa jargong och attityder 
gentemot sina överordnade. 

Arbetare Någon som utför arbete för annans räkning (främst 
operativt sådant), således avses inte egenföretagare 
etc. 

Chef Person i ledarposition med tillhörande 
personalansvar. 

Tradition Vi syftar här på att den negativa jargongen mot 
chefer tycks gå vidare från en generation arbetare till 
nästa. 

Företagskultur De samlade attityder, värderingar och normer som 
förekommer i företag och organisationer 

Industrialisering/ Vi avser här den industrialiseringsprocess som ägde 
rum i Sverige under sent 1800 och tidigt 1900-tal.  Industriell revolution 

Arbetsmiljö Vi avser här både den fysiska och den psykiska 
arbetsmiljön med avseende på ljudnivå, föroreningar, 
skaderisk och hur man blir behandlad. 

 Legitimitet Vi menar med detta begrepp något som är accepterat 
på grund av sin utbredning och sitt allmänna 
användande. 

Litteraturstudie Vi avser med detta begrepp en studie av facklitteratur 
som utgör vår referensram. Denna är att betraktas 
som ett komplement till våra intervjuer. 

9 
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2. Metod 

2.1 Kunskapskaraktärisering  
Detta stycke baseras på Göran Goldkuhls bok kunskapande skriven år 1998. 

Denna uppsats går som tidigare beskrivit ut på att utröna varifrån traditionen att tala illa om 
chefer kommer samt varför den har tycks ha fått så starkt fäste i vår företagskultur men 
kanske framförallt att undersöka huruvida de förutsättningar som givit upphov till traditionen 
fortfarande föreligger.  

Dessa frågeställningar skiljer sig något ifrån varandra i termer om sin karaktär och således vill 
vi här även redogöra för vilken typ av kunskap respektive fråga kan komma att generera. 

Då vår första fråga söker information om händelser som ägde rum för länge sedan kan svaret 
ses som historisk-rekonstruktiv kunskap men då vi letar efter trender snarare än specifika 
händelser är frågan för generell för att kategoriseras som sådan. Denna kunskap kategoriseras 
därför nog bättre som en kombination av förståelseinriktad kunskap och förklarande kunskap 
där man först söker att förstå vad traditionen egentligen är och hur den uppkom för att sedan 
förklara varför dessa attityder har blivit tradition (Göran Goldkuhl, Kunskapande, 1998, 
Linköpings universitet). 

Även svaret till frågan om varför traditionen fått så starkt fäste kan klassificeras som 
förklarande kunskap. Eftersom frågan är varför traditionen fått så starkt fäste blir svaret en 
förklaring. Svaret på denna fråga kommer sannolikt att utgöras av ett antal faktorer som 
tillsammans har lett till att traditionen har fått så starkt fäste. Denna typ av kunskap bestående 
av påverkande faktorer är vad Goldkuhl kallar ”mjuk kausalitet”.  

Man kan resonera att detta borde kunna klassas som förståelseinriktad kunskap eftersom man 
egentligen söker att förstå varför traditionen är så djupt rotad i företagskulturen, men enligt 
Goldkuhl utgör den förståelseinriktade kunskapen snarare en beskrivning av vad fenomenet är 
och en beskrivning av dess karaktär, vilket i detta fall inte passar med frågans karaktär.  

Den tredje och sista delen i vår frågeställning är som sagt huruvida de förutsättningar som 
givit upphov till traditionen fortfarande föreligger. Denna fråga faller egentligen inte in under 
någon av Goldkuhls kunskapskategorier i sig då det om vi drar frågan till dess spets 
egentligen bara rör sig om en ja eller nej fråga. Vår intention är dock att genom att avgöra 
huruvida förutsättningarna som satte igång traditionen fortfarande finns eller inte hoppas vi 
kunna skapa oss en förståelse av hur relevant den typen av agerande som utgör traditionen 
egentligen är. 

Genom att på detta sätt vända oss till avsikten med frågeställningen kan man kategorisera 
denna kunskap som karaktäriserande eller förståelseinriktad kunskap då frågan i 
förlängningen även innefattar vad traditionen egentligen är för något, om den är en produkt av 
faktorer som fortfarande föreligger eller en kvarleva utav en arbetskultur som är försvunnen.      
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2.2 Vetenskaplig ansats 
Detta stycke är hämtat från Tolkning och reflektion skrivet av Alvesson och Sköldberg 1994. 

Vi har för denna studie valt att använda oss av en abduktiv ansats. Vi vet av erfarenhet att 
detta område kan upplevas som känsligt och pinsamt vilket gör att det kan vara svårt att få 
ärliga svar vid intervjuer och liknande. Det är här abduktionens verkliga styrka kommer fram. 
Den abduktiva metoden skiljer sig från den induktiva och den deduktiva i det avseende att 
medan de traditionella metoderna fokuserar på att skapa eller frilägga någon typ av sanning 
eller fakta kretsar den abduktiva metoden mer kring att avslöja dolda innebörder bakom den 
uppenbara betydelsen av texter eller uttalanden vilket kan hjälpa oss att komma åt vad 
intervjupersonernas uttalanden verkligen innebär.  

Abduktionen är baserad på ett utbyte mellan teori och empiri  (Alvesson och Sköldberg, 
Tolkning och reflektion, s.45,  1994). Medan den induktiva ansatsen går ut på att man rör sig 
från empiri till teori och den deduktiva från teori till empiri går den abduktiva ut på att man 
kan röra sig fram och tillbaka mellan de båda och på så vis successivt utforma sin teori. En 
annan viktig aspekt är att man med ett abduktivt synsätt alltid är beredd att justera eller 
förkasta denna teori om bevis framkommer som motstrider den.  

Utöver dessa anledningar finns det en kanske mer grundläggande anledning till att vi väljer att 
använda oss av den abduktiva metoden och det är helt enkelt att detta sätt att arbeta passar oss 
som personer.  
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2.3 Undersökningsmetod 
Då vi undersöker ett område som till stor del utgörs av åsikter, attityder och beteenden anser 
vi att en kvalitativ metod lämpar sig bäst. En kvalitativ metod tillåter oss att använda 
intervjuer för att komma åt denna information. Förvisso kan man få tillgång till människors 
åsikter via exempelvis enkäter men intervjuer låter personerna ge en mer detaljerad bild av 
vad de menar med sina uttalanden. Med hjälp av intervjuer hoppas vi kunna få inblick i varför 
beteendet att tala illa om chefer tycks vara en del av vår kultur, men vi behöver även ta reda 
på hur detta har uppstått. För att ta reda på detta behöver vi ytterligare en undersökningsform.  

Då vi misstänker att detta beteende går långt tillbaka har vi beslutat att komplettera våra 
intervjuer med en litteraturstudie för att ta reda på vilka faktorer som kan ha legat bakom 
uppkomsten till problematiken, av den enkla anledningen att en litteraturstudie låter oss gå 
längre bak i tiden än vad som är möjligt med intervjuer. 

I början av boken ”Den kvalitativa forskningsintervjun” berättar Steinar Kvale att man kan se 
intervjuaren på två olika sätt, som en malmletare ute efter att blottlägga värdefulla 
malmklumpar av information eller som en resenär som reser runt i ett land och lyssnar på 
berättelser av lokalbefolkningen (Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997). 
Malmletaren är ute efter att ”rena” informationen och sedan ställa den i jämörelse med en 
objektiv verklighet för att kunna bestämma dess värde.  Resenären beskrivs å andra sidan som 
en person som letar efter berättelser vilka sedan omvandlas till historier och tas med till 
hemlandet. Resenären kan välja att ströva fritt i landskapet eller medvetet efter en karta, detta 
kallar Kvale att använda sig av en metod, i ordets ursprungliga grekiska mening ”en väg som 
leder till målet”. 
För denna studie passar resenärmetaforen väl. Vi vill kunna utnyttja möjligheten att låta 
intervjupersonerna dela med sig av sina erfarenheter och livsvärldar speciellt i de intervjuer 
där vi undersöker hur relationer på arbetsplatsen fungerade förr i tiden. I dessa fall är det 
viktigt att vi får en uppfattning om hur det var att arbeta under den tidsperioden och hur dessa 
förhållanden påverkade relationer arbetare och chefer emellan. 

Som resenärer kan vi också ta fasta på Kvales användning av orden ”metod” och den latinska 
innebörden av ”konversation” (att vandra tillsammans med) och således vandra med 
intevjupersonerna i deras berättelser samtidigt som vi till viss del styr vägen till målet (slutet 
på berättelsen).   
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2.4 Tolkningsmetod 
I våra ögon är en analys bäst lämpad när undersökningen rör mätbara och kvantitativa data. 
Eftersom vi använder oss en kvalitativ metod och undersöker mänskliga delar av 
företagsekonomi och organisationsbeteende, såsom attityder och åsikter, anser vi därför att en 
traditionell analysmetod inte är det bästa alternativet. Vi har istället valt att angripa problemet 
med hjälp av ett tolkningskapitel. 

För att genomföra denna tolkning behöver vi dock fortfarande en metod, och för att finna en 
sådan har vi vänt oss till litteraturen. 

Från Barbara Czarniawskas bok ”Writing Management” har vi hämtat en metod för tolkande 
läsning av texter. Vi avser här Czarniawskas definition av ordet texter vilken innefattar alla 
skrivna texter, verbala uttalanden såväl som faktiska handlingar.  

Metoden går ut på att man inleder sin tolkning genom att göra en s.k. naiv läsning där man 
läser en text precis som den är skriven. Man försöker här ta till sig precis det författaren 
skriver under antagandet att texten har ett budskap som man kan ta till sig. En naiv läsare letar 
efter korrelationer med ”verkligheten” och försöker ofta avgöra om det som är skrivet är 
”sant” eller inte. Som naiv läsare ställer man sig under texten och låter texten vara ”den 
dominanta parten” och försöker förstå texten. 

Därefter tar man på sig sina kritiska ”glasögon” och gör en omläsning där man tittar på vad 
författaren inte säger, vad man kan läsa mellan raderna samt försöker utläsa vad författaren 
vill att man skall ta till sig. Läsaren försöker på så vis komma till grunden med vad texten 
egentligen säger. (Barbara Czarniawska, Writing Management, s.25, 1999). Här intar man 
själv den dominanta rollen och ställer sig över texten, man försöker analysera texten genom 
att leta efter korrelationer till verkligheten men främst till andra texter. 

Vi ämnar sedan föra samman dessa två läsningar till en helhet där vi tar texten för vad den är, 
både vad författaren aktivt försöker förmedla, samt de innebörder texten implicit medför. 
Tanken är att på detta vis skapa en helhetsbild som tar hänsyn till hela meningen med texten. 
Man kan säga att man här intar författarens roll och konstruerar en ny text med utgångspunkt i 
den ursprungliga. 

När det sedan kommer till vad vi skall göra med denna helhetsbild har vi valt att använda oss 
av Richard Rortys teorier. Rorty menar att det inte finns någon sanning ”där ute” som kan 
upptäckas. Vi anser att detta är värt att nämna eftersom vi i denna anda inte är ute efter att 
frilägga ”sanningen” kring traditionen att tala illa om chefer. Det finns enligt Rorty ingen 
sanning ”där ute”, då vår uppfattning av verkligheten består av språkliga konstruktioner. 
Följaktligen är själva fenomenet att tala illa om chefer egentligen en språklig utsaga, därför 
blir det intressanta egentligen att se hur man kan formulera om denna utsaga för att skapa ett 
nytt sätt att se på beteendet. (Richard Rorty, Kontingens, ironi och solidaritet, s.19-37, 1997). 
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Vi vill inte försöka formulera en lösning till ett problem i traditionella termer, även om detta 
är vad man kanske normalt sett förväntar sig av en undersökning av denna typ av fenomen. 
Snarare vill vi som Rorty förespråkar försöka skapa ett nytt vokabulär (nytt sätt att se på 
saken) utifrån vilket detta fenomen inte utgör ett problem.  

2.5 Studiens process 
För att kunna genomföra intervjuerna på ett strukturerat sätt har vi beslutat att utforma en 
intervjuguide för att hjälpa oss styra intervjuerna. Intervjuformen kommer vara av 
semistrukturerad karaktär (Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997) då detta 
låter oss styra riktningen på intervjuerna utan att vara allt för begränsande, vilket är viktigt då 
vi försöker komma åt intervjupersonernas egna berättelser. 

De intervjuer vi planerat att göra är en intervju med en sakkunnig person som arbetar med 
frågor liknande den vi ställt oss i denna studie exempelvis en sociolog eller annan 
beteendevetare för att få en insikt i vilka mentala processer som kan ligga bakom denna typ av 
organisationsbeteende. Vidare är planen att intervjua någon med gedigen erfarenhet inom den 
bransch vi inriktat oss på för studien nämligen tillverkningsindustrin. Denna person skall 
lämpligtvis ha jobbat inom branschen under en längre period då vi är intresserade av hur det 
undersökta fenomenet tog sig uttryck förr i tiden. Här kommer den semistrukturerade 
intervjuformen in då vi vill kunna styra frågorna mot det tilltänkta ämnesområdet men ändå 
låta intervjupersonen ha friheten att berätta en historia om hur arbetsrelationerna såg ut på den 
tiden. 

I tillägg till våra intervjuer skall vi som tidigare nämnt även göra en litteraturstudie som syftar 
till att utröna hur och när problematiken uppstod i den svenska tillverkningsindustrin. 
Förhoppningen är att dessa två undersökningsformer tillsammans kommer att utgöra en 
tillförlitlig bas för att vi skall kunna förstå oss på problematiken och hur den utvecklats under 
åren. 
 
När detta material är insamlat blir vår uppgift att tolka informationen för att kunna besvara de 
frågor vi har ställt upp, tolkningen kommer i denna studie inte fokuseras på exakt vad 
intervjupersonerna säger utan snarare huruvida det de säger kan relateras till uppkomsten eller 
fortlevnaden av traditionen att tala illa om chefer. Det samma gäller i princip för 
litteraturstudien där tolkningens fokus kommer att ligga på relevansen av texten i relation till 
forskningsområdet och inte enbart den uppenbara meningen med texten. Vår förhoppning är 
att vi genom dessa två vitt skilda undersökningsmetoder skall kunna hitta korroborerande 
data, d.v.s. ömsesidigt stödjande data eller likheter mellan texterna.  
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2.5.1 Urval av teoretiska källor 
Kriterier för urval av källor för litteraturstudien är att de skall behandla perioden från slutet av 
1800 talet fram till mitten av 1900 talet. Anledningen till detta är att vi hamnar inom en 
tidsperiod där människor arbetar under liknande arbetsformer som idag alltså under reglerade 
former vad gäller arbetstid, struktur, ledning och löner etc. Vidare skall texterna helst hålla en 
hög grad av trovärdighet. Vi vill vara säkra på att tolkningen baseras på fakta och inte på 
fiktion. Vidare eftersöker vi i denna undersökning berättelser från den aktuella tidsperioden 
såväl som forskningsrapporter då problematiken som skall undersökas återfinns i relationen 
mellan människor på arbetsplatser runt omkring i landet. Vi har utifrån dessa riktlinjer valt ut 
böckerna ”Fackföreningsrörelsen i Sverige” av Rune Nordin samt ”Vägen till jämlikhet” av 
Margareta Oudhuis såväl som vissa internetkällor. 

2.5.2 Urval av metodlitteratur 
För att en text skall vara lämplig som metodlitteratur för denna uppsats krävs det först och 
främst att den innehåller relevant information för ändamålet, den bör exempelvis behandla 
området management eller organisationsbeteende då detta är vad som undersöks. Vidare skall 
litteraturen helst vara författad av erkända auktoriteter inom området då detta stärker 
tillförlitligheten av informationen som inhämtas. Utöver detta måste litteraturen också vara 
relativt tillgänglig för oss i termer om att vi har en möjlighet att komma över en kopia såväl 
som att den skall vara skriven på eller översatt till svenska eller engelska. Som metodlitteratur 
har vi på dessa grundvalar valt att använda oss av bland annat ”Writing Management” av 
Barbara Czarniawska och ”Kontingens, Ironi och solidaritet” av Richard Rorty, för en 
komplett förteckning av vår metodlitteratur se källförteckning. 

2.5.3 Urval av intervjupersoner 
När vi gör urvalet av vilka personer som skall intervjuas så finns det ett antal punkter som 
måste beaktas. Som vi skrivit tidigare i uppsatsen under stycket avgränsning riktar vi oss först 
och främst mot tillverkningsindustrin i vår forskning. Således är ett av kriterierna att 
personerna som skall intervjuas antingen har erfarenhet av denna bransch eller på annat sätt 
besitter relevant information.  

För vår första intervju ville vi hitta en person med lång arbetslivserfarenhet som kunde berätta 
om hur arbetsförhållanden har sett ut förr och hur de har ändrats över tiden. 

För vår andra intervju eftersöker vi en person som har någon form av kunskap eller erfarenhet 
om det undersökta fenomenet i anknytning till sitt yrkesutövande. Vi valde att intervjua en 
äldre person med lång arbetslivserfarenhet och en sociolog till vilka vi återkommer senare i 
uppsatsen. 



16 

 

2.6 Forskningsetik 
Eftersom denna undersökning rör känsliga frågor tycker vi att det är viktigt att redogöra för 
vår syn på konfidentialitet och anonymitet. Vi har valt att fråga varje intervjuperson huruvida 
de vill vara anonyma i samband med genomförandet av intervjuerna. Detta beslut togs 
eftersom det kan kännas obekvämt att få sina åsikter publicerade. Eftersom vi inte gör 
intervjuer med personer i ett företag eller utifrån deras yrkesroll tror vi inte att informationen 
kommer att riskera att ge någon problem. 

När det kommer till konfidentialitet har vi valt att enbart fråga ut personer om deras egen syn 
på problematiken och inte om några specifika exempel från deras yrkesliv, således kommer vi 
knappast beröra något material som kan anses känsligt ur ett företagsperspektiv. Trots detta 
har vi beslutat att fråga intervjupersonerna om det är något av det material som berörs de inte 
vill att vi publicerar för att vara säkra att ingen känner sig utsatt till följd av vår undersökning.  

2.7 Genomförande 
Första steget när vi hade valt vårt undersökningsområde var att formulera våra 
forskningsfrågor. Som grund till valet av forskningsfrågor låg vår önskan att förstå hur detta 
förhållande mellan arbetare och chefer fungerar men kanske först och främst varför vi som 
individer i företag talar illa om chefer i så stor utsträckning som vi gör. För oss var det 
naturliga steget efter att tidigare ha gjort en fallstudie på en modern organisation, att börja 
forska i hur det såg ut förr i tiden och var ursprunget till detta beteende kommer ifrån. Dessa 
grundtankar ledde till att våra forskningsfrågor ser ut som de gör. 

Efter att ha formulerat forskningsfrågorna gick vi vidare till att välja vetenskaplig ansats och 
undersökningsmetod. Att studien skulle vara av kvalitativ natur var något vi bestämt oss för 
redan i ett tidigt skede då vi föredrar att arbeta på detta sätt samtidigt som det lämpar sig 
väldigt bra för denna typ av undersökning som till stor del bygger på människors uppfattning 
och känslor i olika situationer vilket är svårt att mäta med kvanitativa metoder. Vi beslutade 
oss även att använda oss av en abduktiv ansats (se vetenskaplig ansats). 

Vår handledare rekommenderade att vi skull läsa Alf Rehns bok ”Vad är företagsekonomi?”. 
Denna bok var till stor hjälp för att se till att undersökningsområdet faller inom ämnet 
företagsekonomi och inte går in för långt i exempelvis beteendevetenskap eller sociologi. 

Vi beslutade att studien skulle bestå av ett antal intervjuer vilka skulle utgöra vår 
huvudsakliga insamlingskälla för information i ämnet. Efter diskussioner om vilka vi skulle 
intervjua insåg vi att intervjuer inte skulle räcka för att besvara samtliga frågeställningar. Vi 
beslutade således att även använda böcker och Internet (se urval av teoretiska källor) för att 
undersöka hur arbetsförhållanden såg ut under den tidiga industrialiseringen i Sverige vilket 
skulle vara svårt att göra med intervjuer.  
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Som vi beskrivit tidigare i uppsatsen valde vi att intervjua en person med lång 
arbetslivserfarenhet för att få reda på hur man talade om chefer förr i tiden och en person som 
genom sin yrkesroll arbetat med frågor som är inom eller närliggande vårt utvalda 
forskningsområde. Som tur var hade visade det sig relativt enkelt att finna båda dessa 
personer. Georg Wernlund en 89 årig man med lång arbetslivserfarenhet gav oss möjlighet att 
få en mer direkt inblick i hur arbetssituationen såg ut under 1900 talets första hälft och framåt.  

Den andra intervjun skulle vara med en person kunnig inom området och för detta var vi 
tvugna att göra lite efterforskningar mestadels över internet. Till vår förvåning visade det sig 
att en person som vi tyckte skulle vara perfekt för att fylla denna roll fanns inom vår egen 
högskola under institutionen för Pedagogik, nämligen Margareta Oudhuis som är lärare och 
forskare inom sociologi. 

Margareta hjälpte oss att få en forskares perspektiv på området då hon jobbar inom ett 
närliggande forskningsområde nämligen skvaller på arbetsplatsen. Hon gav oss även tips på 
litteratur att använda för vår den andra delen av informationsinsamlingen. 

För att kort återkomma till aspekten konfidentialitet och anonymitet har båda intervjupersoner 
givit sitt medgivande till att den information som givits fick publiceras i denna uppsats och 
ingen av dem uttryckte en önskan att vara anonym. 

2.7.1 Intervju 1 
Den första intervjun vi genomförde var med Georg Wernlund som har arbetat inom 
textilindustrin från 1930 talet fram till 1980 talet. Intervjun genomfördes under informella 
förhållanden hemma hos intervjupersonen. Vi började intervjun med att ställa ett par 
grundläggande frågor som vilken period han hade jobbat och inom vilken bransch. Därefter 
gick vi över till att fråga om hans syn på problematiken. Eftersom vår avsikt med denna 
intervju var att få ett personligt perspektiv på problematiken valde vi att låta Georg berätta 
med sina egna ord om problematiken för att på så vis få fram berättelser om hur det var förr i 
tiden och hur arbetare under tidigare årtionden upplevde relationen mellan arbetare och 
chefer. 

2.7.2 Intervju 2 
Som förberedelse inför denna intervju kände vi att det var nödvändigt att ha en överblick över 
vissa av de saker vi hade tänkt ställa frågor om. Främst gällde detta lite historik kring tidig 
svensk arbetslagstiftning men även hur arbetsklimat såg ut under tidigt 1900-tal. Detta då vi 
inte ville riskera att missa viktig information p.g.a. dåliga förberedelser. Vi valde även att 
ändra våra intervjufrågor en aning från första intervjun då Margareta genom sin yrkesroll har 
en annan förståelse för ämnesområdet än vår tidigare intervjuperson, vilket innebar att vi 
kunde komma åt problemområdet från ett annat perspektiv. Vi kunde således lägga mer fokus 
på frågor som handlade direkt om problematiken och hur den kan påverka individer och 
organisationer snarare än att tala om den i generella drag. 
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3. Referensram 
Följande två huvudkapitel kommer att utgöras av vad Czarniawska kallar en naiv läsning. Det 
första kapitlet som vi har valt att kalla referensram är en sammanställning av den 
litteraturstudie som genomförts. Andra kapitlet är vår empiri som utgörs av de utförda 
intervjuerna. Den naiva läsningen innebär att vi läser texterna i stort sett ordagrant och 
försöker ta till oss vad författarna försöker förmedla. Det är utifrån detta material som vi 
sedan kommer att bygga vår kritiska läsning, vårt tolkningskapitel på.  

3.1 Inledning referenskapitel 
De två inledande forskningsfrågorna som ställts i början av uppsatsen eftersöker både 
ursprung till fenomenet som undersöks samt varför vi skapat en tradition av detsamma. För att 
besvara dessa frågor kommer vi söka oss tillbaka i tiden och undersöka hur situationen såg ut 
för arbetare under början av den industriella revolutionen i Sverige. Den tredje frågan å andra 
sidan handlar snarare om huruvida situationen har förändrats under modern tid och om de 
faktorer som skapade beteendet fortfarande är relevanta. 

Således kommer vi i detta kapitel redogöra för våra litterära undersökningar i ämnet där vi 
fokuserar på den inledande perioden av Sverges industrialisering nämligen slutet av 1800 talet 
fram till tidigt 1900 tal. Slutligen kommer vi också att göra en kort beskrivning av hur det ser 
ut idag för en modern industriarbetare för att kunna göra en jämförelse.  

3.2 Uppkomsten av traditionen att tala illa om chefer. 
Följande kapitel har baserats på Rune Nordins bok fackföreningsrörelsen i Sverige (Rune 
Nordin, Fackföreningsrörelsen i Sverige, del 1 uppkomst och utveckling, 1981) 

Eftersom denna studie är avgränsad till att beröra den arbetare som jobbar under liknande 
villkor vi gör idag och dennes attityder och jargong gentemot sina chefer. Vi har, som angivit 
i avgränsningarna för undersökningen, valt att undersöka hur villkoren och 
arbetsförhållandena i tiden kring den Svenska industrialiseringen har bidragit till att skapa den 
tradition att tala illa om chefer som finns på Svenska industriföretag. Vidare skall vi 
undersöka hur utvecklingen under de följande 100 åren tycks ha lett till att traditionen blivit så 
rotad i det Svenska arbetslivet. 
 
Anledningen till detta val är att det är i och med industrialiseringen och den samhälls-, men 
kanske främst arbetsstruktur som uppstod i samband med denna som man kan börja tala om 
arbetare och chefer på det sätt som man i dagsläget gör. Även om det är sannolikt att 
underställda redan tidigare talat illa om de styrande bakom deras ryggar är detta således inte 
fråga om regelrätta arbetare respektive chefer och denna teoretiska jargong hamnar därmed 
utanför vårat undersökningsområde. 
 
Här följer vår redogörelse för villkoren och de förhållanden som rådde från det att 
industrialiseringen tar fart på allvar i Sverige under 1870-talet och framåt. Vi har valt att 
redogöra för viktiga händelser men kanske främst övergripande förhållanden fram till dess att 
arbetslagstiftningarna i Sverige införs. 
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Under 1860-70 talen skedde en märkbar befolkningsökning, detta medförde att det fanns en 
ökad arbetskraft för den inledande industrialiseringen. Dock fanns det långt ifrån tillräckligt 
med arbete för den växande befolkningen. Detta gjorde att arbetsgivarna kunde välja och 
vraka bland arbetarna vilket ledde till att de som faktiskt fick jobb inte hade mycket annat val 
än att acceptera de dåliga villkoren och lönerna som arbetsgivarna erbjöd. 
 
Vidare var lagstiftningen sådan att den som inte hade en anställning kunde klassas som 
”lösdrivare” ett brott för vilket man kunde dömas till straffarbete där de få rättigheter och de 
villkor man hade var än värre. Detta system uppehölls av rättsväsendet och stöttades av 
kyrkan där man förespråkade lydnad. Upp till en halv miljon av Svenskarna var vid denna tid 
s.k. backstugesittare, vilket innebar att de i princip var hemlösa och bodde i små ”stugor” som 
grävts in i en jordbacke. Dessa personer fick tjäna sitt uppehälle genom tiggeri och eventuellt 
tillfälliga arbeten på gårdar vilket åtminstone gav dem mat nog att överleva.  
 
Vinster för de företag som var verksamma inom metallindustrin åstadkoms genom att betala i 
det närmaste svältlöner och genom långa arbetstider. Under denna period var det dessutom 
relativt vanligt med barnarbete, statistik från denna tid visar t.ex. att ca 20 procent av de 
anställda inom glasindustrin var under 14 år. 
 
Även arbetsmiljön var mycket hård för de anställda. Förorenad luft och oskyddade drivhjul på 
maskinerna var vanligt inom industrin. Än värre var det inom gruvbranschen där bristen på 
skyddsåtgärder ledde till att många drabbades av stendammslunga. Höga antal olycksfall och 
dödsolyckor var vanliga och det dröjde till 1889 innan den första lagstiftningen om skydd för 
maskiner och deras drivning kom. Det skall dock tilläggas att även om lagen krävde skydd 
varierade tillämpningen av denna lag. 
 
Arbetstider om 12-13 timmar per dag 6 dagar i veckan var normalt och lönerna var sådana att 
man precis klarade av att överleva på det, motivationen till detta angavs vara att om arbetare 
fick mer pengar än så skulle det leda till ett ”lättjefullt leverne” och synd. Vilket även detta 
stöddes av kyrkan. Lönerna i förhållande till levnadskostnaderna ökade betydligt fram till 
1910-talet.  
 
Förekomsten av oorganiserade strejker började något innan industrialiseringen tog fart på 
allvar och i princip utan någon framgång, de som låg bakom försöken till strejker blev 
fängslade eller bötfällda. Den första egentliga framgången genom strejk i Sverige kom 1875 
när arbetare på brädgårdar i Gävle lyckades få ner en 10-procentig lönesänkning till en 5-
procentig dito.  
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1879 företogs en stor strejk känd som Sundsvallsstrejken. Anställda inom sågverken motsatte 
sig även här en lönesänkning föranledd av minskande exportpriser. Arbetsgivarna vände sig 
till landshövdingen som i sin tur kallade in militären. Militären skulle dels driva bort den stora 
grupp arbetare som hade samlats och dels skydda dem som ville bryta strejken och återgå till 
arbetet. De som vägrade blev avskedade och många även vräkta från sina bostäder. Vidare 
blev de eftersom de nu var utan arbete betraktade som lösdrivare och greps och kunde sättas i 
tvångsarbete. 
 
De första försöken till fackföreningar skapades på 1870-talet där exempelvis typografiska 
föreningen som skapades 1873 ses som varande den första egentliga fackföreningen. De 
fackföreningar som skapades under 1870-talet var dock liberala och strävade mest efter att 
vidarebilda sina medlemmar och skapa samarbeten med arbetsgivarna. Det skulle dröja till 
1880-talet innan mer radikala fackförbund uppkom och sedermera antog en socialistisk 
inriktning. Dessa fackföreningar som exempelvis Stockholms snickeriarbetarförening var de 
första som bara lät arbetare bli medlemmar till skillnad från tidigare fackföreningar där 
egentligen vem som helst kunde bli medlem.  
 
Inledningsvis var fackföreningarna och deras centralkommitté för undvikande av strejker. 
Under mitten av 1880-talet skapades socialdemokratiska arbetarklubbar och 
socialdemokraterna fick snart majoritet i fackföreningarnas centralkommitté och detta 
föranledde ett nytt fackligt program som fokuserade på att ge arbetarna del av vinsten för 
utfört arbete och att alla samhällsmedlemmar skulle ha lika rättigheter och skyldigheter. 
 
Fackföreningarna började så småningom sluta sig samman i branschorienterade förbund vilket 
kan sägas vara ett direkt försvar på att arbetsgivarna började samarbeta baserat på bransch. 

De socialdemokratiska arbetarklubbarna slog sig samman under 1880-talets senare hälft och 
1889 skapades SAP (Sveriges socialdemokratiska arbetareparti) och detta agerade även som 
fackföreningarnas samlade organisation fram till dess att LO (Landsorganisationen) bildades 
år 1898. LO föddes ur ett behov att ena fackföreningarna för att dessa skulle vara starka nog 
att klara av att hantera exempelvis arbetsgivarnas lockouter, inte minst ekonomiskt. Viljan var 
även att skapa en organisation som kunde samordna förbunden politiskt. Den nyskapade 
Landsorganisationen hade som mål att samla in rapporter för att få en översikt över den 
fackliga verksamheten, att förmedla dessa rapporter samt att tillse att förbunden stödde 
varandra vid lockouter etc.     
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3.3 Arbetarrörelsens framväxt och tanken om den industriella 
demokratin 
Följande kapitel har baserats på Margareta Oudhuis bok vägen till jämlikhet (Margareta 
Oudhuis, Vägen till jämlikhet, 1998) 

Strax efter att det SAP och LO bildats under slutet av 1800 talet bildades även den svenska 
arbetsgivarföreningen (SAF) år 1902. Dessa tre sammanslutningar kom att ha stor påverkan 
på den svenska arbetsmarknaden under 1900 talet och kom att lägga grunden för dagens 
demokratiska arbetsklimat. År 1906 avslutade LO och SAF diskussionerna om den så kallade 
decemberkompromissen vilken formaliserade arbetsgivarnas oinskränkta makt över att leda 
och fördela arbete samt anställning och avsked. I utbyte mot detta skulle arbetarna få 
möjlighet att sluta sig samman och bilda fackföreningar. Möjligheten att bilda fackföreningar 
innebar att arbetarna hade fått ökat inflytande över den egna arbetssituationen men skapade 
också en klyfta mellan arbetsgivare och arbetstagare. Man kunde nu se sig själv som en del av 
”facket” och på så vis behövde man inte längre bara vara en arbetstagare som villkorslöst 
gjorde som man blev tillsagd. Det var visserligen fortfarande en lång väg att gå för att komma 
till den punkt vi befinner oss i idag vad gäller inflytande och möjlighet att påverka, men fröet 
hade blivit sått och förändringar var på väg.  

År 1911 började det talas om rationaliseringar av arbetsprocesser, något som fackföreningarna 
häftigt motsatte sig till en början. Man trodde att dessa rationaliseringar skulle leda till en 
större arbetsbörda, uppsägningar och farligare arbetsmiljöer. Arbetsgivarna hävdade å andra 
sidan att tekniken skulle vara klassneutral och istället leda till både högre vinster för företagen 
och högre löner för arbetarna. Från arbetsgivarnas sida förespråkade man möjlighet till 
samarbete. Denna från fackföreningarnas sida negativa inställning kom dock under 1920 talet 
att sakteligen ändras och man talade mer och mer om fördelarna med 
rationaliseringsprocessen. Att man införde åtta timmars arbetsdag och i samband med att 
tjugotalskrisen pågick började man se mer positivt på ny teknik och rationaliseringslösningar.  

SAP såg rationaliseringen som en förutsättning för att kunna infria sina mål nämligen ett ökat 
överskott, höjda löner för arbetare samt en ökad levnadsstandard. Tjugotalskrisen medförde 
även att arbetsgivarna pressade för lönesänkningar mot vilket SAP istället nu föreslog ökade 
konkurrensmöjligheter genom rationaliseringar. Denna reformvilja i samband med 
lönesänkningshotet kom att spela en avgörande roll för att rationaliseringen skulle ses som 
både nödvändig och eftersökt. I bakgrunden till detta låg att år 1921 infördes allmän och lika 
rösträtt vilket innebar möjligheten för SAP att komma till ett regeringsinnehav, detta skulle 
kräva ökade statsinkomster för att kunna omvandla ideér till praktiska politiska åtgärder. Den 
nya positiva synen på teknik och rationaliseringar innebar på sikt att arbetarrörelsen antog ett 
mer ekonomiskt perspektiv där dessa faktorer skulle ses som medel för att infria andra mål 
som ökat inflytande och högre löner. 
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3.3.1 Industriell demokrati 
Begreppet härstammar från England och myntades runt sekelskiftet 1800-1900 av makarna 
Sidney och Beatrice Webb. Grundtanken var att öka inflytandet för arbetare inom industrin, 
men termen i sig var vag och allmän och berörde inte graden av inflytande eller formen för 
denna. Således kan man vid denna tidpunkt sammanfatta begreppet som ”en allmän, 
ospecifierad önskan att ge arbetarna eller arbetarkollektivet mer att säga till om i arbetslivet”. 

Enligt historikern Christer Lundh berodde debatten om industriell demokrati på att 
vänstersocialisterna och syndikalisterna propagerade för arbetarkontroll och rådsorgan under 
hösten 1918. Nästkommande år restes det även krav på införandet av industriell demokrati till 
följd av tillbakagången av det hantverksmässiga yrkeskunnandet i samband med en växande 
industrialisering av arbetsprocesser. Till skillnad från traditionella hantverkare som hade haft 
förhållandevis högt inflytande över upplägg för arbete och skydd mot uppsägning på grund av 
yrkeskunnighet, var fabriksarbetaren beroende av lagstiftning och formella regler för att 
garantera sitt inflytande över arbetsvillkoren.  

Vidare hade faktorer som den ökande styrkan hos de fackliga organisationerna och politiska 
grenar under 1900 talets början även påskyndat processen. Då Branting blivit ombedd att 
bilda regering 1920 hade förhållandet för arbetarna förändrats markant, främst i fråga om 
levnadsstandard, bildningsnivå och kortare arbetstider. Därför kan kravet på ökat inflytande 
även ses som en socialpolitisk fråga från arbetarrörelsens sida. 

Decemberkompromissen utgjorde också en viktig faktor i denna process då LO-förbundet 
Transport gick i spetsen för motståndet till paragraf 23 (vilken innebar att arbetsgivaren hade 
rätt att fritt leda och fördela arbetet) och dess införande i kollektivavtalen. LO’s ledning var 
dock ovilliga att ta strid på denna punkt då man bland annat kände sig bunden av 
decemberkompromissen.  

Kollektivavtalen i sig var ett av de främsta uttrycken för arbetarinflytande under det tidiga 
1900 talet. De innebar att arbetarna fick ett visst inflytande över anställningsförhållanden och 
skyddsfrågor, främst ägnades dock utrymmet åt löner, arbetstider och regler för 
tolkningstvister. Löneaspekten visade sig vara av störst betydelse inom avtalen fram till år 
1919. Beslutanderätten rördes inte och inte heller ifrågasattes arbetsgivarnas ensamrätt att 
bestämma i frågor om arbetsförhållanden eller arbetsmetoder. Den enda lag som gav arbetarna 
möjlighet till inflytande i arbetet var arbetskyddslagen från år 1912 som innebar att 
skyddsombuden hade rätt att framföra arbetarnas synpunkter till yrkesinspektören. Denna lag 
fick dock inte någon större betydelse förrän på 1940 talet då det år 1918 fanns ombud på 
mindre än 1 procent av företagen inom yrkesinspektörens område. 

För socialdemokraterna innebar socialiseringen och industrins demokratisering den naturliga 
förtsättningen på kampen om social demokratisering som hade vunnits då allmän och lika 
rösträtt införts.  
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Det fanns under början av 1900 talet flera röster inom SAP om hur den industriella 
demokratin skulle komma att se ut, Ernst Wigforss förespråkade ett för arbetarna successivt 
ökande inflytande över företagsledningen medan Arthur Engberg hävdade att socialiseringen 
hade mer med driften än äganderätten att göra. 

Under år 1919 då SAP och liberalerna förhandlade om fortsatt regeringssamverkan valde 
dock partiet istället den mer moderate Erik Palmstiernas linje vilken innebar att den 
industriella demokratin skulle uppnås inom ramen för privat kapitalism och utan att minska 
industrins effektivitet. Frågan var hur man skulle öka arbetarna inflytande utan att 
arbetsgivarnas ekonomiska ledningsrätt påverkas. 

Christer Lundh menar att fackföreningsrörelsen var överlag positiv till tanken om industriell 
demokrati, arbetets status skulle öka och paragraf 23 skulle slopas och möjlighet till att välja 
bättre arbetsledare skulle ges.  

Fackföreningarna rekommenderades att driva frågan om arbetarinflytande i avtalsrörelserna 
men det visade sig att endast ett fåtal förbund följde rekommendationen och verkade inte ha 
varit speciellt framgångsrika med detta, förmodligen på grund av att den verkliga avsikten var 
att förhindra alltför kraftiga lönesänkningar. Av förbunden var det främst Metall som motsatte 
sig paragraf 23 och drev frågan om medbestämmande för arbetarna. 

Resultatet av den stora debatten om industriell demokrati under tidigt 1920 tal blev trots allt 
ganska magert. Med endast några få lokala initiativ till samråd med företagen får man trots 
allt se det hela som ett totalt misslyckande, det viktigaste under perioden var dock att själva 
idén om industriell demokrati för första gången kom upp på agendan. Edward Johansson 
ledamot i KID, kommittén för industriell demokrati sade ”Vi gick ut för att fälla ett mastträd, 
och sen har vi kapat ner det och kapat ner det, så nu är det bara en tändsticka kvar, och ändå är 
det för stort”. 

3.4 Nulägesbild 
Dagens arbetsmarknad och samhälle i stort skiljer sig på många punkter från hur situationen 
såg ut under den industriella revolutionen. Dessa skillnader rör i stor mån arbetares rättigheter 
och villkor i termer om anställningstrygghet, säkerhet och löner. De förändringar som har 
skett under det senaste seklet kan till stor del tillskrivas den Svenska arbetar- och 
fackföreningsrörelsen. Vi kommer här att i grova drag beskriva hur läget ser ut idag med 
avseende på lagstiftning, kollektivavtal och den övergripande mentaliteten kring arbetarnas 
rättigheter och villkor. 
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3.4.1 Lagstiftning  
Följande information är hämtad från Wikipedias avsnitt om arbetsrätt.  

Arbetsrätten i Sverige är i dagsläget ett av de starkare juridiska fälten och utgör vad som 
kallas en skyddslagstiftning. Detta innebär att lagarna inom området är utformade för att 
skydda en svagare part gentemot en starkare, i detta fall arbetstagare gentemot arbetsgivare. 

Några av de främsta lagarna inom arbetsrätten är: 

• Lagen om anställningsskydd (LAS) 1982 
• Arbetsmiljölagen (AML) 1977 
• Medbestämmandelagen (MBL) 1976 
• Arbetstidslagen 1982 (ändrad 2005 i.o.m. Eu-inträdet) 
• Semesterlagen 1977 
• Jämställdhetslagen 1991 

Det finns ytterligare ett antal lagar som reglerar arbetsvillkor och rättigheter samt skyldigheter 
inom arbetslivet, men då syftet med denna redogörelse endast är att skapa en bild av dagens 
förhållanden och inte att redogöra för den Svenska arbetsrätten kommer vi nöja oss med att 
beskriva ovanstående lagar i korthet. 

Lagen om anställningsskydd reglerar de villkor som gäller vid olika typer av anställning med 
avseende på hur uppsägningar och avskedanden skall skötas, hur man skall gå till väga när 
man lämnar besked om dessa etc. Lagen är till för att skydda arbetstagaren och är en 
tvingande lagstiftning även om vissa delar kan förhandlas bort via kollektivavtal. 

Arbetsmiljölagen har till syfte att skydda arbetare från olyckor i arbetet samt ohälsa till följd 
av arbetsmiljön. Lagen säger att arbetsgivare och arbetstagare skall samarbeta för att hålla en 
god arbetsmiljö och dikterar att man skall bedriva arbetsmiljöarbete. 

Medbestämmandelagen reglerar förhållandet mellan de olika parterna och reglerar 
arbetsgivarnas och arbetstagarnas rätt att organisera sig, rätten för parterna att bedriva 
förhandlingar vid större förändringar och att arbetsgivaren är skyldig att informera det lokala 
facket om verksamheten. Det är även denna lag som reglerar rätten att bilda och driva 
fackföreningar och villkoren kring kollektivavtal.  

Arbetstidslagen dikterar hur mycket man får jobba per dygn, vecka och år samt vilka 
rättigheter man har till raster och pauser. Denna lag anger även reglerna kring övertid. Dock 
är arbetstidslagen delvis dispositiv och stora delar kan således förhandlas om i 
kollektivavtalen. 

Semesterlagen säger att man som arbetare har rätt till en viss mängd semester per år, vidare 
regleras här semesterlön, semesterersättning och rätten att spara en viss mängd av sina 
semesterdagar till nästkommande år. 
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Jämställdhetslagen berör flera olika områden och innefattar förbud mot diskriminering på 
grund av kön, etniskt härkomst, religion, handikapp, sexuell läggning m.m. Dessutom dikterar 
lagen att arbetsgivaren har som skyldighet att aktivt bedriva arbete för att främja jämställdhet. 

3.4.2 Kollektivavtal  
Följande information är hämtad från Wikipedias avsnitt om kollektivavtal. 

Ett kollektivavtal är enkelt beskrivet ett avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare och dessas 
respektive organisationer som reglerar framförallt anställningsvillkor och löner. Hela den 
Svenska arbetslagstiftningen bygger egentligen på förekomsten av kollektivavtal och vi har 
därför i Sverige exempelvis ingen lagstadgad minimilön. 

Kollektivavtal finns på både riksnivå och mer lokalt. Generellt sett kan man säga att alla 
organiserade arbetsgivare är styrda av riksavtalen, men man kan även ha lokala avtal vilka 
kan skilja sig mer eller mindre från de övergripande.  

Anledningen att kollektivavtalen finns är egentligen för att i så stor mån som möjligt undvika 
stridsåtgärder, d.v.s. strejker och lockouter mellan parterna. Konceptet fungerar så att den som 
har tecknat ett kollektivavtal är bunden enligt lag till den så kallade fredsplikten vilken 
förbjuder stridsåtgärder när det finns ett gällande kollektivavtal.  

3.4.3 Mentalitet i arbetslivet 
Synen på arbetares rättigheter i Sverige är i dagsläget annorlunda än vad den var vid tiden för 
den industriella revolutionen. Eftersom vi under en så lång period har haft en stark 
arbetarrörelse och ett långvarigt socialistiskt styre har synen på arbetare i Sverige präglats av 
denna kamp. Faktum är att arbetarnas rättigheter idag verkar ha blivit mer eller mindre en 
självklarhet för samtliga politiska partier och mentaliteten hos befolkningen tycks säga att det 
är självklart att arbetarna skall ha inflytande i arbetslivet. Vidare har vi i Sverige relativt höga 
lönenivåer även för arbetare, åtminstone jämfört med stora delar av världen. 

I dagsläget strävar vi som samhälle efter att alla skall ha jobb och att man skall ha en rimlig 
lön och trygghet samt att man skall vara säker på jobbet, både i termer om anställning och i 
termer om hälsa. Mentaliteten hos befolkningen har med andra ord kommit långt i jämförelse 
med hur den såg ut i början av industrialiseringen och samhällets struktur har förändrats i takt 
med att attityder och lagstiftning har utvecklats. Man kan säga att utvecklingen har gått från 
en struktur och lagstiftning som stått på de starkas och bäst ställdas sida till en som fokuserar 
mer på att skydda de svaga och sämst ställda. 

3.5 Sammanfattning 
Efter att ha undersökt förhållandena för arbetare under den tidiga delen av industrialiseringen 
i Sverige så kan vi konstatera att arbetsvillkor och miljö har förbättrats avsevärt under åren 
som gått. Rationalisering är dock fortfarande ett ord som ger arbetare landet över en sur smak 
i munnen då detta ofta betyder att uppsägningar är på väg. Huruvida de faktorer som gav 
upphov till den problematik vi undersöker fortfarande är relevanta på arbetsmarknaden i 
dagsläget är något vi kommer att undersöka i tolkningsdelen längre fram i uppsatsen.   
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4. Intervjuer 
För våra intervjuer valde vi att intervjua Georg Wernlund, en person med lång 
arbetslivserfarenhet från textilindustrin samt Margareta Oudhuis, en sociolog som arbetar på 
Högskolan i Borås och bedrivit forskning inom relationer på arbetsplatsen. 

4.1 Intervju med Georg Wernlund 
Vi började med att förklara vad det är vi undersöker och fortsatte med att ställa ett antal frågor 
för att utröna hur han såg på saken utifrån sin arbetslivserfarenhet. 

Georg tror inte att de attityder vi undersöker någonsin kommer att försvinna eftersom det 
alltid finns personer som är destruktiva. Han tror därför att det är väldigt viktigt att man väljer 
bra chefer som kan stoppa dessa personer. Vidare anser han att om man inte har chefer, 
skyller folk ofta på varandra istället. Dessutom tror han att det är väldigt viktigt att man väljer 
en chef som verkligen vet vad han pratar om. 

Han berättar att i början av hans yrkesverksamma liv var folk generellt sett tacksamma för att 
ens ha ett jobb, det var aldrig snack om att någon var utbränd eller hade gått i väggen. Han 
berättar att vid tillfälle kunde fabriken ta tillbaka tidigare anställda arbetare, som var oerhört 
glada över att få komma tillbaka istället för att gå hemma och stämpla. Men han säger även att 
det fanns ett par ”rötägg” som inte ville göra sitt jobb utan gick hem om det inte passade och 
att den typen av personer inte blev kvar länge. De var väldigt kaxiga, men när de sedan 
försökte få andra jobb gick det inte vägen eftersom andra företagare blivit varnade för att de 
var arbetsovilliga 

Han säger dock att om man går längre tillbaka i tiden var det mer slitsamt då det var så pass 
hårt och mekaniskt att man behövde tuffa chefer för att folk skulle jobba alls. 

Georg säger att han inte kan dra sig till minnes att folk direkt talade illa om sina chefer och 
anser att man behöver ha en chef som styr verksammheten. Han menar vidare att en 
avdelningschef måste vara öppen för att gå utanför de vanliga ramarna och vara uppmärksam 
på om någon har problem hemma, super eller något liknande. 

Georg tror att de nya lagstiftningarna som kom under 20-30 talet hjälpte mycket. Han säger 
att det var bra att det blev enhetligt och samma villkor angående löner, och att facket hjälpte 
till med förhandlingar. Innan detta fick man jobba på ackord och göra upp detta från jobb till 
jobb. Han säger att arbetsklimatet blev bättre med dessa ändringar.  

När vi frågade om vad han trodde den viktigaste faktorn var för huruvida folk var nöjda med 
sina jobb berättade han att många arbetsplatser var hårda och otrevliga, och att om man kunde 
få ett jobb med bättre arbetsmiljö så tog man det, men han tror ändå den största faktorn var 
pengarna. Han berättar att om man skulle ha socialhjälp så blev man utskälld av socialchefen.  
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Han berättar att när det gäller trivseln så var fabrikören där han jobbade ute i fabriken och 
visade upp sig och pratade med personalen, och det samma gällde för många andra stora 
företag, och detta tror han var mycket bra för trivseln. Då kunde arbetarna känna att de visste 
vem de jobbade för och fabrikören kunde ta till sig vad personalen var missnöjda med och 
vidarebefordra detta till avdelningschefer etc. 

Georg anser att avdelningschefernas position har blivit lite uppluckrad, de hade en högre 
ställning och pondus förr, man var t.ex. inte ”du” med chefen, och han säger att detta har 
påverkat relationen mellan arbetare och chefer. Dessutom var folk väldigt rädda om sina jobb 
förr och således väldigt underdåniga mot sina chefer. I dagsläget får man ju ersättning om 
man blir av med jobbet men läget såg annorlunda ut förr i tiden. 

När vi frågar vad han tror de attityder vi undersöker beror på säger han att det beror till 90 % 
på chefens attityd, för är det en smart kille så kan han få med sig arbetarna. Han ger som 
exempel: ”Jag vet när jag var inkallad så hade vi fyra olika befäl, och två av dem var säkra 
på sin sak och de följde man oavsett vad det gällde, men de andra två ville man mest sparka i 
baken.”  

Han säger att han tror att det är viktigt att chefen är säker på sig själv och vet vad han håller 
på med, men eftersom det inte fanns utbildning för chefer på den tiden riskerade man att få 
chefer som var sakkunniga men inte kunde ta hänsyn till den mänskliga aspekten. 

Slutligen säger han att det är viktigt att en chef föregår med gott exempel och inte super eller 
svär så de anställda ser och att det krävs att han har bra öra för vad arbetarna känner och 
tycker samt att chefen kan komma med uppmaningar utan att skälla eller skrika åt arbetarna. 

4.2 Intervju med Margareta Oudhuis 
Intervjun börjar med en kort introduktion av ämnesområdet vi har fokuserat på, alltså 
traditionen att arbetare talar illa om sina chefer, varefter vi börjar ställa mer fokuserade frågor 
kring problemområdet.  

Margareta har arbetat mycket med närliggande frågeställningar innan och berättar tidigt i 
intervjun att hon inte tror att denna typ av skitsnack, som hon gärna kallar skvaller, någonsin 
kommer att försvinna. Hon anser att det gäller att komma till kärnan och förstå, varför 
skvallrar folk eller varför pratar arbetare illa om sin chef?  Det finns både positiva och 
negativa aspekter till detta fenomen, allt skitsnack är inte bara en negativ influens utan det 
finns tillfällen då situationer inom organisationen leder till att man behöver prata av sig, att 
individer skall kunna ventilera känslor som byggts upp under en tid. Hon förklarar även att 
det givetvis finns en gräns för vad som är acceptabelt och det svåra är att bestämma vart 
denna gräns går, när är det enbart informationsutbyte och när är det skvaller eller skitsnack? 
Vidare kan man också säga att det som är informationsutbyte för en person kan uppfattas som 
negativt skitsnack för en annan vilket ytterligare försvårar en gränsdragning av 
problematiken. 
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Sett ur den positiva aspekten, berättar Margareta, att skvallret eller skitsnacket om chefen kan 
hjälpa till att avleda allvarliga konflikter om arbetarna tillåts att ventilera om problem som har 
uppstått under pressade situationer. En viss del av detta snack måste en ledare vara beredd att 
tolerera då positionen som chef naturligt är mer utsatt än den som en vanlig medarbetare har, 
då chefens beslut vanligen påverkar fler individer i en organisation. Vi får höra att mycket 
beror på ledarskapet när det gäller hur man skall hantera den här problematiken. 

Vi kommer in på en kort diskussion om risken att detta skitsnack går överstyr och resulterar i 
regelrätt mobbning på arbetsplatsen och hon berättar att detta givetvis inte får förekomma, 
men vi får också höra att mobbning generellt sett inte riktar sig mot chefen utan snarare mot 
andra medarbetare vilket faller något utanför studiens fokusområde även om det givetvis är 
intressant att känna till. 

Margareta berättar också att en del av problematiken är relaterad till maktbalansen inom 
organisationen, olika typer av maktkonflikter kan leda till att denna typ av snack uppstår. 
Detta leder oss in i en annan aspekt nämligen uppfattade klassskillnader eller ett så kallat 
”klasstänk”, eftersom organisationer oftast är uppdelade i många olika positioner så kan detta 
leda till att man söker tillhörighet till folk som har samma ”klass” eller position som sig själv. 
Detta kan leda till situationer där man uppfattar sin egen grupp som ett ”vi” och den andra 
gruppen i en annan position som ”dem”, vilket i sin tur kan leda till att man skapar konflikter 
mellan dessa båda grupper som slutar med att problematiken eller snacket uppstår. 

Margareta ger oss ett exempel på hur det har fungerat på Volvo bussar som varit mycket 
duktiga på att låta folk klättra i position internt, där en tidigare teammedlem har fått ta över 
positionen som arbetsledare och således blivit skickad på kurser i ledarskap och liknande. I de 
fall där personen i fråga kommer tillbaka till arbetet och fortfarande agerar som ”en i gänget” 
istället för att uppföra sig som ”chefen” så har övergången fungerat mycket smidigare än i 
motsatta fall. En av anledningarna till detta tror hon kan vara att arbetarkollektivet fortfarande 
är en oerhört stark sammanslutning som gör att om de får en gemensam ”fiende” så sluter de 
sig ännu hårdare samman och kan skapa stora problem för en person i ledande position.  

Margareta påpekar återigen att mycket beror på vilken typ av person ledaren är och hur denne 
uppför sig mot sina underställda. Hur man hanterar sitt ledarskap kommer alltså i slutändan att 
starkt påverka konsekvenserna av problematiken inom organisationen. 



29 

 

Vi kommer in på frågan om det mer generella skitsnacket som utövas mot en något mer 
ospecifierad entitet som ”ledningen” eller ”cheferna” vilket egentligen kan innefatta vem som 
helst inom organisationen som har mer att säga till om än vad personen eller personerna själva 
har. Detta tror Margareta kan hänga en del på andra saker såsom arbetsorganisation, 
produktionsmodell eller rentav kommunikationsvägarna inom organisationen. I anslutning till 
detta kommer vi in på en diskussion om lean production som produktionsmodell, Margareta 
förklarar att hon själv inte riktigt har bestämt sig för vad hon tycker om detta system men vi 
får höra att det finns åtminstone en aspekt med systemet som hon tycker är väldigt positiv. 
Flera företag hon har kommit i kontakt med som använder sig av lean production börjar ofta 
morgonmötet med att folk ifrån alla nivåer inom företaget samlas och går igenom hur man 
skall göra för att förbättra verksamheten.  

Detta påstår hon leder till att individer från alla olika positioner får en viss insyn i varandras 
arbetsuppgifter vilket gör det lättare att sympatisera med personer som arbetar i andra 
positioner än sin egen. Vi får höra att ofta när det är problem med så kallade ”vi mot dem” 
situationer handlar det i stor utsträckning om att man inte riktigt har någon uppfattning om 
varandras arbetsuppgifter och ser det mer som att ”de där från inköp de gör alltid livet svårt 
för oss här på monteringen” vilket medför risken att man skapar en form av fiendskap mellan 
arbetare på olika positioner inom företaget. Hon förklarar vidare att det handlar om att bjuda 
in folk att vara med och lösa problem eller åtminstone se till att alla förstår vad det innebär 
och varför det behövs när man gör förändringar som påverkar någon avdelning eller person 
negativt. Vidare förklarar hon att detta inte nödvändigtvis har med lean production i sig att 
göra utan att det skulle kunna ingå i vilket produktionssystem som helst men det var här hon 
först stött på det i någon större utsträckning. 

Vi talar lite om att vi kommit fram till i den tidigare uppsatsen att denna typ av problematik är 
väldigt situationsberoende vilket Margareta håller med om att det är, samtidigt säger hon att 
det finns en hel del faktorer som också är väldigt generella. Som vi fick höra tidigare tror hon 
att mycket beror på huruvida cheferna eller ledningen bjuder in hela organisationen till 
delaktighet och inflytande, om man lyckas med detta kan man undvika mycket utav 
skitsnacket då alla i företaget eller organisationen har information om vad det är som händer 
och varför. Misslyckas denna typ av kommunikation å andra sidan så förstärker man istället 
problematiken vilket i slutändan kan leda till allvarliga samarbetssvårigheter mellan olika 
organisatoriska positioner.  

När det gäller hur olika situationer påverkar effekterna av problematiken så berättar 
Margareta att hon definitivt tror att om företaget eller organisationen ligger i en dålig situation 
så sprider sig snacket fortare och potentiella konsekvenser av det blir mycket allvarligare. 
Speciellt i sådana situationer tycker hon att det är viktigt att man har öppna 
kommunikationsvägar och ser till att hela organisationen är medvetna om hur läget ser ut och 
varför man måste göra vissa förändringar. 
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En annan intressant aspekt vi får reda på är att i dagsläget så är folk mycket mer benägna att 
ifrågasätta auktoritetspersoner. Margareta berättar att hon har märkt detta speciellt på elever 
som kommer direkt från gymnasiet, de köper inte längre vad som sägs bara för att hon råkar 
vara lärare utan att hon måste kunna argumentera för sin sak annars sätter de sig på tvären. 
Förr i tiden handlade det mer om att man skulle lyda sin chef eller sin lärare och då var det 
inte frågan om att ifrågasätta vad man fick höra utan det gällde bara att lyda order. 

Vi får förklarat för oss att det också kan vara en anledning till att detta snack blivit såpass 
utbrett som det är, just att vi numera har möjlighet att ifrågasätta våra chefer och kanske även 
att man som ledare tappat lite av den prestige eller auktoritet som man tidigare åtnjutit i sin 
position. 

Intervjun snuddar vid frågan om skitsnacket eller skvallret skulle vara en könsfråga, men 
Margareta tror inte att det har någonting med kön att göra överhuvudtaget, traditionellt sett 
har man ju sagt att tjejer oftast står för skvaller och snack men ute på verkstadsgolvet är det en 
överväldigande majoritet av killar och detta verkar inte påverka graden av snack det minsta 
vilket leder henne till att tro att det har mer med personlighet hos individen att göra än 
huruvida det handlar om en man eller kvinna. 

Vi ber Margareta att utveckla diskussionen om ”vi mot dem” fenomenet som finns i många 
företag eller orgnisationer i dagsläget, och frågar om det skulle finnas någon möjlighet att 
utnyttja detta fenomen till fördel för organisationen. Vi får svaret att det visst finns möjlighet 
att utnyttja detta fenomen till exempel genom att försöka rikta den mot något externt mål som 
exempelvis konkurrenter. Detta skulle hjälpa till att stabilisera organisationen och således 
skapa en bättre harmoni mellan olika skikt av organisationshierarkin. Tanken blir då att chefer 
och anställda går ihop och skapar ett gemensamt ”vi” för hela organisationen och istället 
uppfattar en eller flera yttre entiteter som ”dem”. 

Som ett exempel på denna typ av samspel berättar Margareta att en forskare som undersökt 
Saab och Volvo påstått att det var just denna typ av konkurrens mellan bilmärkena som gjorde 
att båda lyckats växa till såpass stora varumärken som de är idag. En annan parallell som dras 
är relationen mellan John Lennon och Paul McCartney som skulle ha varit både vänner och 
konkurrenter som drev varandra att ständigt förbättra sig och således slutligen bli så stora 
kompositörer de sedermera blev.  

En annan anledning till att dessa ”vi mot dem” situationer uppstår inom företag tror Margareta 
kan bero på just den fysiska åtskillnaden mellan arbetare och deras chefer eller rentav andra 
avdelningar. Traditionellt sett så är det fortfarande så att den operativa delen av verksamheten 
ofta sker på bottenvåningen av fabriken eller att det åtminstone finns någon annan typ av 
åtskillnad mellan arbetare och chefer. Detta har givetvis ofta relativt praktiska anledningar till 
exempel att bullernivån är väldigt hög på fabriksgolvet eller att man hanterar känsligt eller 
farligt gods. 
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Oavsett anledningen till åtskillnaden så hjälper detta till att förstärka den organisatoriska 
åtskillnaden mellan de olika positionerna inom företaget vilket starkt bidrar till att man 
identifierar sig med dem man arbetar med under största delen av dagen. Även om det i många 
fall handlar om praktiska anledningar till denna typ av åtskillnad är traditionen ändå så stark 
att det ser ut så även i verksamheter där det egentligen inte finns någon rimlig motivation till 
att ha det så. Exempel ges på Högskolan i borås där högskoleledningen sitter på 7-8 våningen 
och resten arbetar på de nedre planen. 

Margareta tar även upp exempel på verksamheter som lyckats mycket väl med att skapa en 
”vi känsla” inom organisationen ett utav dessa är IKEA, på IKEA har man till och med 
myntat ett begrepp för dem som arbetar på företaget, man kallar sig IKEA:aner. Hon påpekar 
dock att man får akta sig så att man inte hamnar i en situation där ”vi-känslan” är så stark att 
man börjar jämföra sig inom företaget exempelvis att ”vi på A-flödet vi är minsann bättre än 
de på B” speciellt då man får tänka på att inom ett företag är det viktigt att under vissa 
situationer kunna flytta på folk mellan olika avdelningar eller flöden då dessa ibland kan bli 
undermannade på grund av sjukdom, skador eller liknande. 

Margareta ger oss även ett exempel på en situation där ledarskapet på ett bra sätt lyckats bjuda 
in personalen till beslutsfattande och således skapat en bra stämning mellan arbetare och 
chefer. Vi får höra att när de på Eriksson skulle införa lean production på den operativa delen 
av företaget skulle lean koordinaterna försöka införa en ny standard för arbetet och frågan var 
då: hur skulle de göra detta utan att stöta på motstånd hos personalen på avdelningen? De 
visste med sig redan innan att om de själva skulle gå in och börja klocka arbetstider och 
utforma standards för arbetet så skulle det leda till problem från personalens sida, således 
bestämde de sig för att låta arbetarna själva utforma standarden och klocka sina tider och så 
vidare, givetvis med stöd och hjälp vid behov. Detta ledde i slutändan till att man fick en 
nöjdare personal och kunde undvika en hel del problem som troligtvis annars skulle ha 
uppstått.  

Slutligen skulle man kunna säga att Margareta tycker att de bästa åtgärderna för att minska 
eller kanske helt undvika konsekvenserna av ”skitsnacket” är att inkludera så mycket av 
organisationen som möjligt i beslutstaganden och informationsutbyte. För att åstadkomma 
detta tycker hon att det är ledarna eller cheferna inom organisationen som skall ta initiativ och 
driva detta utbyte för att skapa tillit mellan de olika positionerna inom verksamheten. Denna 
tillit kommer sedan att skapa ett bättre klimat och en starkare sammanhållning inom företaget 
eller organisationen vilket i slutändan kommer leda till högre effektivitet och förhoppningsvis 
ett framgångsrikt samarbete. 
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5. Tolkning 
Ett återkommande fenomen under detta uppsatsarbete har varit reaktionerna från vår 
omgivning när vi berättat vilket ämne vi valt att skriva om. Majoriteten av kommentarer har 
varit i stil med ”Oj vilket intressant ämne, jag vet precis vad ni talar om för så har vi det på 
vårat jobb också”. Denna typ av positiv feedback fick oss i början att tänka att vi skulle 
drunkna i information från intervjuer och liknande eftersom detta verkade vara något som 
nästan alla kände till eller hade kommit i kontakt med. Det visade sig att det hela inte var 
riktigt så enkelt. Faktum är att när det väl kom till kritan så verkade det som om detta var ett 
ganska känsligt ämne som var svårt att tala om. Vi gick ifrån att vara övertygade om att 
information skulle finnas i överflöd och vara enkel att insamla, till att börja fundera över hur 
vi skulle locka folk att verkligen svara på våra frågor.  

I vår första uppsats var problemet att dessa frågor var såpass känsliga att folk svarade 
undvikande och inte riktigt ville erkänna problematiken trots att de minuten tidigare ivrigt 
förklarat att de visste precis vad vi pratade om och mycket väl kände igen detta fenomen. Vi 
lärde oss alltså under den undersökningen att det var svårare att få fram den information vi 
ville ha än det kunde verka till en början. På samma sätt har det under den här undersökningen 
uppstått problem i informationsinsamlingen.  

Då vi i denna undersökning valt att granska problematiken utifrån ett annat perspektiv har det 
givit oss möjligheten att ställa våra frågor på ett mer neutralt sätt, där intervjupersonen inte 
behöver ställas mot väggen och prata om hur detta påverkar honom eller henne i sitt dagliga 
arbetsliv. Tanken var att detta angreppssätt skulle hjälpa oss att undvika svårigheterna i att 
prata om ett såpass känsligt ämne och även ge oss en annan infallsvinkel till fenomenet. I 
praktiken visade det sig dock att detta öppnade dörren för nya problem och svårigheter i 
undersökningen. Där det tidigare hade varit problem med att få folk att svara ärligt på frågor 
som behandlade ämnen som upplevts obehagliga fick vi nu istället problem med svar som inte 
egentligen handlade om det som frågats, ett exempel på detta är när vi intervjuar Margareta 
om problematiken där hon börjar prata om det hela som skvaller snarare än det vi vill 
undersöka nämligen hur arbetare talar illa om sina chefer. En anledning till detta kan vara att 
intervjupersonerna missförstått vad det var vi egentligen frågade efter eller att de har haft en 
annan uppfattning av vad själva problematiken handlar om. Ett annat problem har också varit 
att många av de svar vi fått har känts nästan som lite väl försiktiga och vad vi skulle kunna 
kalla lite för ”politiskt korrekta”, alltså svar som följer den accepterade normen, att det är fult 
att tala illa om andra och att det finns ursäkter till detta beteende och att det egentligen inte är 
så allvarligt etc. 

Ironin i denna problematik ligger i att det handlar om ett beteende som de flesta känner igen 
och antingen deltagit i eller kommit i kontakt med men som trots detta är oerhört känsligt och 
svårt att tala om. 
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Czarniawska talar om att när man gör en tolkande läsning av texter så kan man likna detta lite 
vid ett detektivarbete där man försöker läsa mellan raderna och komma åt vad 
personen/författaren egentligen säger. Det blir nu vår uppgift att göra en kritisk omläsning av 
vårt intervju- och litteratur material för att försöka komma fram till hur denna problematik 
fungerar.   

Utifrån data vi samlat in under vår undersökning av problemområdet har vi fått flertalet 
antydningar om att frågan, var traditionen att tala illa om chefer kommer ifrån, bottnar i det 
maktförhållande som skiljer exempelvis arbetare och ledare inom organisationer eller företag.  

Det tycks vara så att den som utsätts för ett maktutövande slår tillbaka genom att exempelvis 
tala illa om personen bakom dennes rygg. Detta beteende är tydligt i en historia som Robin 
Hood, där folk pratade illa om den grymme Prins John bakom hans rygg men få vågade 
nämna detta i hans närvaro. Visserligen är detta exempel tagit från en romantiserad berättelse, 
men själva konceptet känner nog de flesta igen från olika vardagssituationer. Frågan är om 
denna tendens är något av en försvarsmekanism som används för att kontrollera de 
frustrationer som byggs upp då en individ känner att han eller hon inte har full kontroll över 
sin livs- eller arbetssituation. Man skulle kunna likna det vid en revolution mot en inre 
överhet som måste besegras för sitt eget välbefinnande.  

Ett exempel på hur upplevelsen av kontroll och maktutövande påverkar folks agerande 
gentemot exempelvis sina chefer finner vi i Margaretas beskrivning av hur det fungerat på 
Volvo bussar med intern befordran till chefskap. Hon berättar att i situationer där arbetare 
som blivit befordrade till chefer och kommit tillbaka till gruppen som ”en i gänget” har 
fungerat mycket bättre än för de som ändrat sitt beteende till en mer formell chefsroll. Här kan 
vi tydligt se hur upplevelsen av makt och kontroll påverkar vår uppfattning och vårat beteende 
trots att situationen egentligen inte är förändrad, detta anser vi är ett tydligt exempel på revolt 
mot ett upplevt maktutövande. Personen i fråga är fortfarande chef och har samma 
befogenheter och makt som vilken annan chef som helst men upplevelsen av att han eller hon 
fortfarande är en av dem gör att det blir lättare att acceptera chefskapet.  

Om vi antar att detta resonemang stämmer, alltså att det finns ett behov av att kunna tala illa 
om folk som har makt att påverka din livssituation eller ditt arbete, är det då möjligt att 
uppkomsten till denna tradition i det moderna arbetslivet är beroende av det faktum att vi 
egentligen vill tala illa om våra chefer? 

I vilket fall som helst är vi tämligen säkra på att den form av detta beteende som vi 
undersöker, d.v.s. att tala illa om chefen, i stort sett följt med från tidigare variationer av 
problematiken och helt enkelt anpassats till arbetslivet i samband med att industriarbetaren 
föddes i och med den industriella revolutionen. 
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I vår litteraturundersökning hittade vi mycket material som visar hur arbetsförhållandena såg 
ut under sent 1800 och tidigt 1900 tal och det är tydligt att arbetssituationen var mycket 
svårare överlag under den perioden då det inte fanns lagar som skyddade arbetare på samma 
sätt som det gör i dagsläget. Sett utifrån detta perspektiv kan det tyckas som att det fanns goda 
anledningar för att tala illa om chefer under den tiden eftersom arbetet var hårt och arbetarna 
inte hade mycket rättigheter etc.  

När man tittar tillbaka i tiden på detta sätt är det dock viktigt att förstå den kontext som 
omgav situationen under den perioden. För oss verkar det kanske som om dessa 
arbetsförhållande var näst intill barbariska jämfört med hur vi har det i dagsläget, men för den 
tidsperioden var detta ingenting ovanligt utan snarare en norm för hur arbete ufördes. Det är 
viktigt att förstå att den svåra arbetssituationen då, egentligen var en enorm förbättring om 
man jämför med att det ännu tidigare i historien inte var ovanligt med slaveri, träldom eller 
livegenhet.  

Utifrån den kontext som existerade under sent 1800 och tidigt 1900 tal så var 
arbetsförhållandena visserligen inte hårdare än de hade varit under tidigare perioder, trots 
detta tror vi dock att man med ganska stor säkerhet kan säga att arbetare under alla tider har 
beklagat sig över sin arbetssituation i större eller mindre utsträckning vare sig detta varit 
befogat eller ej. Detta tror vi beror till stor del på att det snarare är upplevelsen av situationen 
som spelar störst roll för individen snarare än den faktiska verkligheten, exempel på detta kan 
man se på arbetare i dagens arbetsliv som fortfarande kan tycka att deras arbetssituation är 
alldeles för hård även om den jämförelsevis är mycket bättre än den varit för hundra år sedan.  

Under den svenska industrialiseringen ser vi att när de första fackföreningarna bildas börjar 
diskussionen om hur dåliga förutsättningar arbetarna hade, att tas mer och mer på allvar i takt 
med att fackens och arbetarkollektivets makt ökar i förhållande till arbetsgivarna. Denna 
diskussion som givit upphov till fackföreningsrörelsen och arbetarkollektivet tror vi också 
varit en starkt bidragande faktor till att traditionen att tala illa om chefer blivit såpass starkt 
förankrad i arbetslivet.  

Vår tolkning är att diskussionen om de hårda arbetsförhållandena under tidigt 1900-tal har 
fungerat som en ursäkt för arbetare att kunna fortsätta att tala illa om sina chefer. Som vi 
pratade om innan handlar det förmodligen om behovet av att kunna revoltera mot överheten, 
vårt eget lilla uppror mot den upplevda orättvisan i vår livssituation eller, som i fallet för 
denna undersökning, vår arbetssituation. 

Genom att samhället stadigt rörde sig mot ett mer och mer demokratiskt håll och således även 
arbetslivet, hölls diskussionen om arbetares rättigheter högt upp på dagordningen under en 
lång period i svensk historia. Detta gav arbetare en perfekt ursäkt för att övertyga sig själva 
och andra om att detta beteende var rättfärdigat med tanke på hur jobbig situationen var. 
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I båda intervjuer vi genomfört talas det mycket om hur chefens uppförande och agerande 
påverkar huruvida detta beteende är påtagligt i organisationen eller inte. Faktum är att även i 
vår tidigare studie låg ofta tonvikten på att det var chefen som påverkade beteendet eller 
attityderna och endast till mindre grad arbetarna själva. Cheferna sa å andra sidan att 
beteendet kan bero på avundsjuka eller brist på insikt i deras arbetsuppgifter. Det som alla 
parter verkade vara överrens om dock var att beteendet i sig alltid kommer att finnas och att 
man helt enkelt får leva med det. 

Vi anser att detta resonemang inte håller. Utifrån vår tolkning av denna situation märker vi att 
många av dessa föreställningar börjar kännas som ursäkter eller rättfärdigande av ett beteende 
som folk är såpass indoktrinerade i att de omedvetet kämpar för att få behålla det. Ett exempel 
på detta rättfärdigande ser vi i den andra intervjun där Margareta förklarar att snacket fyller en 
positiv funktion genom att hjälpa till att ventilera stress och frustrationer i arbetet. Genom att 
påstå att det finns anledningar till varför arbetare skulle behöva prata illa om sina chefer så 
hjälper man egentligen till att skapa ursäkter för att rättfärdiga bibehållandet av detta 
beteende. Vi säger inte att detta är fel eller att det inte är en viktig funktion utan endast att 
även detta är en typ av resonemang som stärker traditionens legitimitet i arbetslivet. 

Vi ser i alla våra intervjuer, både från denna uppsats och vår tidigare, tydligt hur starkt rotad 
den här traditionen egentligen är i dagsläget. När vi som utomstående kommer och frågar ut 
intervjupersonerna om detta beteende blir de ofta direkt defensiva och tenderar att på olika 
sätt försöka förringa betydelsen av problematiken. Exempelvis genom att byta samtalsämne 
och kalla det för skvaller, samtidigt som intervjupersonerna tydligt antar olika strategier för 
att undvika att ta ställning till våra frågor som att förklara att det bara är vissa speciella 
personer eller personligheter ”rötägg” som gör detta. Detta görs dessutom ofta ganska subtilt 
vilket gör att man vid en första anblick blir frestad att acceptera dessa förklaringar utan vidare 
eftertanke. 

Efter att ha sett detta defensiva beteende ett antal gånger under våra studier har vi kommit att 
inse att det förmodligen inte handlar om ett medvetet försök att föra oss bakom ljuset utan 
snarare handlar om en halvmedveten försvarsmekanism som aktiveras när man talar om något 
som känns obekvämt. Gareth Morgan talar i sin bok Organisationsmetaforer (Gareth Morgan, 
Organisationsmetaforer, 1999) om olika typer av försvarsmekanismer som folk använder för 
att skydda olika typer av beteenden, den försvarsmekanism som vi oftast stöter på i dessa 
sammanhang är vad han kallar för rationalisering. Denna försvarsmekanism innebär att 
individer skapar detaljerade scheman för att legitimera eller försvara sina attityder eller sitt 
beteende och på så sätt kunna dölja de bakomliggande motiven. Man skulle kunna säga att det 
i princip handlar om att personerna medvetet missförstår oss för att slippa prata om saker som 
upplevs som obehagliga. 
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6. Slutsatser 
Hur uppstod traditionen att tala illa om chefer? 

Vi kan nu dra slutsatsen att traditionen att tala illa om chefer i sin moderna form började 
under industrialiseringen i samband med att industriarbetaren som begrepp uppstod. Själva 
beteendet i sig är enligt vår tolkning sprunget ur ett behov av att som individ kunna revoltera 
mot det faktum att man inte har full kontroll över sin egen tillvaro. 

Varför är traditionen så djupt rotad i företagskulturen? 

Det är lätt att ge ursäktande förklaringar till varför arbetare fortsätter tala illa om sina chefer, 
men den bistra sanningen är att det i huvudsak verkar beror på att vi vill tala illa om våra 
chefer. Vår uppfattning är att arbetare har anammat strategier och hittat ursäkter för att kunna 
bibehålla och legitimera detta beteende. 

Föreligger fortfarande de faktorer som orsakade uppkomsten av denna tradition? 

Trots att arbetsförhållandena och lagstiftningar har förbättrats avsevärt har arbetare, enligt vår 
data, i dagsläget lika stort intresse av att bibehålla den struktur som tillåter detta beteende som 
de alltid har haft. Därför är vår slutsats att de faktorer som orsakade uppkomsten av 
traditionen fortfarande är lika relevanta idag som för hundra år sedan. 

7. Reflektion 

7.1 Varför vill vi tala illa om våra chefer? 
En faktor som vi tror har stor påverkan på varför anställda talar illa om sina chefer är att 
människor känner att de behöver ha kontroll över någon del av sin omgivning. Som vi talat 
om i tolkningskapitlet är det inte ovanligt att personer som finner sig i en position där de har 
begränsad kontroll, på något sätt försöker revoltera mot sin egen maktlöshet. Detta kan ta sig 
uttryck på många olika sätt men på arbetsplatsen tror vi det mest handlar om att säga vad man 
tycker och tänker vilket kan ta uttryck genom att man talar illa om sin chef.  

Ett av de kanske tydligaste exemplen på behovet att kunna kontrollera någon del av vår 
tillvaro ser vi i människors värnande av yttrandefriheten. Denna frihet måste anses vara en av 
de mest grundläggande och allmänt vedertagna världen över och är en av de rättigheter som vi 
tror människor reagerar starkast på om den hotas, friheten att åtminstone kunna säga vad man 
vill. Det är här vi ser likheter med vårt problemområde; man har på en arbetsplats ganska lite 
utrymme i vad man får lov att göra men ingen kan ta ifrån en rätten att säga vad man tycker 
om chefen.  
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Vår tolkning är att detta behov av att kunna få ett utlopp för sina frustrationer är en viktig del i 
varför vi talar illa om våra chefer i dag och således varför vi också kämpar för att hålla fast 
vid detta beteende. Vi ser tydliga paralleller till denna typ av beteende när vi tittar på hur 
ungdomar i tonåren revolterar mot sina föräldrars regler och bestämmelser på olika sätt, 
kanske genom att färga håret rosa eller att börja smygröka med vännerna. Redan vid denna 
ålder tycks det finnas ett starkt behov hos oss att kunna ta kontroll och bestämma över någon 
liten del av vår tillvaro, speciellt när det känns som om många yttre faktorer inte går att 
påverka.  

På samma sätt som tonåringen revolterar mot sina föräldrar gör arbetaren detsamma mot sin 
chef på arbetsplatsen. I den här metaforen representerar chef och ledning vuxenvärlden medan 
arbetarna representerar de trotsiga tonåringarna. Att tala illa om chefen eller ”de vuxna” blir i 
detta exempel synonymt med att stå bakom skolan och smygröka, man gör det inte 
nödvändigtvis för att man tycker om cigaretter utan för att det ger en känsla av frihet och 
självbestämmande. 

Vår uppfattning är att precis som i fallet med tonåringens revolt mot föräldrarna utgör själva 
handlingen av att tala illa om sin chef ett icke-vuxet beteende på samma sätt som 
smygrökning gör hos en revolterande tonåring. 

7.2 Om chefer 
Något som återkommer igen och igen i alla intervjuer vi gjort är att mycket utav den här 
problematiken beror på chefens agerande samt möjlighet att hantera missnöje hos personalen 
eller motgångar i allmänhet. Detta kan som vi tidigare skrivit vara ett uttryck för att skjuta 
över ansvaret för beteendet på chefen men det är fortfarande så att en chef eller ledare ses som 
en mycket viktig del av en organisation och således läggs stora förväntningar på individer i 
dessa positioner.  

Chefer är trots allt bara människor men oavsett detta tenderar arbetare att ställa samma krav 
på chefen i dåliga situationer som i bra. Rimligheten säger att det inte alltid är möjligt för en 
chef att möta dessa förväntningar vilket leder till missnöje och orolighet hos personalen 
eftersom den person man vänder sig till för svar och ledning kanske inte kan leverera detta. 

Vi vet också från vår tidigare studie att konsekvenserna av detta beteende, såsom 
samarbetssvårigheter och konflikter, förstärks under svårare situationer exempelvis 
ekonomiska kriser i verksamhetsföretag eller under stora organisationsförändringar där 
osäkerheten hos personal och chefer hög. Att vara medveten om det situationsberoende 
förhållandet i anslutning till detta beteende tror vi är mycket viktigt för att organisationer eller 
företag skall kunna hantera den problematik som detta skapar. 

Vi försöker inte att förringa den betydelse som chefer trots allt har för denna problematik. Vi 
tror definitivt att hur chefen agerar har stor påverkan på hur fenomenet yttrar sig i 
organisationer och konsekvenserna av detta. 
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7.3 Föreställningen av ”den dåliga chefen” 
Denna uppsats har handlat om varför vi talar illa om våra chefer, var dessa uppfattningar har 
haft sitt ursprung och huruvida dessa attityder fortfarande är relevanta i det moderna 
arbetslivet. Vi tänker nu föra ett resonemang över hur vi tror att arbetare eller personal hjälper 
till att skapa den bilden av ”den dåliga chefen”. 

I arbetslivet stöter man titt som tätt på problem eller frustrationer i vardagen och som vi talat 
om innan finns risken att man använder sig av chefen eller ledningen som en sorts måltavla 
för att kunna ventilera dessa känslor. Detta kan i vissa fall vara en nödvändig funktion som 
hjälper oss att kunna fungera naturligt i den stressade miljö vi lever i idag. 

Vår tolkning är att i situationer där arbetare blir oroliga och frustrerade tenderar de att 
projicera dessa känslor på chefen. Detta visar sig genom att arbetarna blir arga eller 
förbistrade för att de inte kan få svar på sina frågor och farhågor vilket i sig leder till att de 
blir än mer oroade och frustrerade, på samma sätt som barn blir när de inser att föräldrarna 
inte har alla svar. I en pressad situation kan detta liknas vid en nedåtgående spiral där oro och 
frustration föder ytterligare oro och frustration. Arbetarnas respons till detta orosmoment kan i 
dessa situationer bli att man beskyller chefen för situationen såväl som för sin egen ångest  

På detta sätt konstruerar arbetarna en negativ bild av sina chefer, vilken med tiden kommer att 
utgöra en ny kontext utifrån vilken man tolkar chefens handlingar. För att uttrycka det enkelt 
kommer man tolka chefens agerande utifrån grundantagandet att chefen är dålig eller inte står 
på arbetarnas sida. Konsekvensen av detta blir att hur chefen än agerar tolkas det negativt. En 
effektivisering som gör arbetet lättare och produktiviteten högre kan till exempel tolkas som 
ett försök att minska arbetsstyrkan, även om avsikten från chefens sida var att göra det lättare 
för avdelningen att nå sina mål. 

Sett ur detta perspektiv utgör arbetares negativa bilder av sina överordnade i många fall mer 
en återspegling av arbetarnas eget missnöje och ångest än en representation av hur väl chefer 
verkligen utför sitt arbete eller tar hand om sin personal. Det skulle till och med kunna vara så 
att en mer demokratisk chef kan bli mer utsatt för detta beteende än en strikt dominant chef då 
den demokratiske chefen ger personalen mer utrymme att ventilera sina frustrationer. Att 
arbetare talar illa om sina chefer är ett väldigt paradoxalt beteende då det inte tycks baseras i 
att man nödvändigtvis tycker illa om sina chefer. 

En fråga vi därför ställer oss är hur mycket vi själva påverkar vår uppfattning om chefernas 
handlande genom att tolka detta handlande utifrån en redan negativ kontext. 

Vidare påverkar detta beteende antagligen inte bara arbetarnas tolkning av sina överordnades 
beteende utan även chefernas faktiska beteende, då människor tenderar att svara på sådan 
fientlighet med samma mynt. Behandlar vi folk illa är risken stor att de inte drar sig för att 
behandla oss illa i gengäld. 
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8. Slutdiskussion 
Vi har under våra studier fått höra gång på gång att arbetare alltid kommer att tala illa om sina 
chefer men problematiken att arbetare talar illa om chefer förutsätter att det finns chefer att 
tala illa om. Men hur skulle det se ut i en organisation där det inte finns en hierarki?  

Vi har spekulerat i att ett sätt att bli av med detta fenomen skulle vara att skapa en 
organisation som inte har chefer och arbetare, en organisation där alla är hierarkiskt 
likaställda oavsett arbetsuppgift. Vår tanke var att ett sådant angreppssätt inte skulle försöka 
lösa problemet utan helt enkelt upplösa det, för hur kan man tala illa om sina chefer om man 
inte har några chefer? 

Hur skulle då en sådan organisation se ut och hur skulle det fungera? Eller finns det rent av 
exempel på sådana organisationer redan idag och i så fall, hur fungerar de? Vi har givetvis 
inte tid eller resurser att ge oss in på en sådan undersökning vid denna tidpunkt men vi tror att 
detta skulle kunna utgöra en intressant undersökning av dagens förgivettaganden. 

I en sådan organisation skulle arbetare inte ha några chefer att tala illa om men frågan kvarstår 
huruvida vi som människor har ett behov av att ventilera våra frustrationer och rikta det mot 
en gemensam fiende. Vem skulle denna fiende i så fall vara i en organisation utan chefer? 
Skulle frustrationerna kunna användas konstruktivt gentemot exempelvis konkurrenter eller 
skulle det kanske helt enkelt leda till en instabil arbetsgrupp där organisationsmedlemmarna 
vänder sig emot varandra?  

Denna tanke anser vi öppnar upp för möjligheten att titta på de antaganden som finns kring 
organisering med nya ögon. Alla personer vi har intervjuat under våra undersökningar inom 
området tycks vara överens om att denna problematik alltid kommer att existera, men är det 
verkligen så självklart? Vi tror att det är dags för att börja ifrågasätta varför våra företag ser ut 
som de gör och om vi verkligen vill ha det så här eller om det kanske kan finnas en bättre 
lösning. Vi förespråkar förvisso varken de existerade organisationsformerna eller en form 
utan hierarki. Det vi efterlyser är en debatt kring ett gammalt förgivettagande.   

9. Förslag på fortsatt forskning 
Vi har under denna uppsatsprocess funnit vissa vinklingar och ytterligare områden som inte 
har kunnat täckas in i denna studie. De aspekter vi har hittat som kan vara av intresse för 
fortsatt forskning är: 

• Hur skulle en organisation kunna se ut och fungera utan att ha den traditionella 
hierarkiska strukturen av ledare - ledda? Finns det exempel på sådana organisationer i 
dagsläget och hur fungerar de? 

• Vilka är de konkreta ekonomiska och effektivitetsmässiga effekterna av denna 
problematik och finns det något man kan göra för att minska dem? 

• Kan det finnas paralleller till problematiken utanför företagsvärlden, t.ex. i relationen 
medborgare - politiker etc.? 
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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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