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I 

 

Förord 
 
Följande managementinriktade studie har vi arbetat fram vid Institutionen för data- och 

affärsvetenskap på Högskolan i Borås under vårterminen 2010. Vår studie ser vi som ett 

resultat av tre års ekonomistudier med inriktning på management och ledarskap. Vår 

handledare har tillsammans med andra lärare givit oss mycket viktig kunskap inom 

området under åren och förmedlat betydelsen av att anta andra perspektiv och tankesätt. 

Utan denna kunskap och all den inspiration vi fått hade vår studie antagit en helt annan 

karaktär.   

 

Följande studie riktar sig inte till någon specifik kategori av människor, såsom till 

exempel managementstudenter, utan vi tror och hoppas snarare att i stort sett alla på 

något vis kan finna poänger genom att ha tagit del av studien. Vi är medvetna om att 

vissa inslag och delar i studien kan verka komplexa och svåra att ta till sig och förstå då 

man inte tidigare fördjupat sig inom området organisation och management men vi tror 

ändå att man utifrån studien som helhet har möjlighet att ta del av dess syfte och vinna 

nya insikter. Djupet krävs för att man inom området ska ha möjlighet att kunna öppna 

upp ögonen för nya infallsvinklar och införa nya aspekter inom området.     

 

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till våra respondenter som under hela skärtorsdagen 

tog sig tid till våra frågor, utan er hjälp hade studien inte varit genomförbar. Tack för era 

utförliga och ärliga svar!    

 

Framförallt vill vi även rikta ett stort tack till vår handledare Bo Westerlund som 

kontinuerligt under uppsatsprocessen varit behjälplig och stöttande.   

 

 

Borås den 24 maj 2010  

 
 
 
 
 
 
 
Katarina Bengtsson   Sanda Sadikovic 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

II 

Abstract 
 
Swedish title: Ung och chef – vem är du att komma och bestämma?  

English title: Young and executive – who are you to decide?  

Produced: 2010 

Authors: Katarina Bengtsson och Sanda Sadikovic 

Supervisor: Bo Westerlund 

 

People in the society of today tend to express opinions about right or wrong, in all 

different situations, also when it comes to leadership, many people carry on thoughts 

about the perfect leadership. If you ask people about the perfect leadership you often get 

a detailed answer with specific qualifications. We suspect that opinions and values that 

are common in the community can have unforeseen consequences. This qualitative study 

is intended to be a case study of four deep interviews attempted to discover different 

strategies to exclude young leaders in the specific company. By exposing those strategies 

and its effects at the same time, we hope to make them less effective. We feel that the 

subject is relevant to study when the risks of exclusion of young individuals in the long 

run may have negative effects, you can express it as: the future lies in the hand of the 

young ones.  

 

We have not intended to present any kind of truth and not to generalize any conclusions, 

we rather want to convey the point that can lead to further reflections by the reader. To 

accomplish this, we will apply an abductive method in where we are constantly working 

forward in a so called Hermeneutic circle in which we constantly oscillate between 

theory and empiricism. The structure will follow Hernadi´s hermeneutic triad.  

 

During the study we were able to find out behaviors and actings in the specific company, 

which may have an exclusionary effect on the young managers and leaders. Acting which 

we have noticed have in different ways contributed to the exclusion. In some cases 

superior officers have applied management methods that do not allow the young leaders 

to fully speak their dialects, while in other cases it was the young managers themselves 

who, through their own statements and opinions of young leadership, excluded 

themselves, which is they undervalued themselves. The strategies we have been able to 

expose only show how the situation can appear but the point is that exclusion on the 

whole can be present in companies today, which can be a good insight to bring. Likewise 

that the study itself and ourselves as authors when we have chosen the subject for the 

study at the same time have contributed to the fact that the subject sometimes associates 

with problems an difficulties.  

 

Language: Swedish  

 

 

 

 

Keywords: Young, leadership, strategies of exclusion, machine metaphor, Freud´s 

defense mechanisms, mental prison, hermeneutical spiral, narrative. 
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Sammanfattning 
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Engelsk titel: Young and executive – who are you to decide?  
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Författare: Katarina Bengtsson och Sanda Sadikovic 

Handledare: Bo Westerlund 

 

Vi upplever att det i dagens samhälle gärna uttrycks åsikter om vad som anses vara rätt 

eller fel i olika sammanhang, likaså när det gäller ledarskap, många bär på tankar kring 

vad som anses vara det perfekta ledarskapet. Ställs frågan får man inte sällan ett detaljerat 

svar med specifika kvalifikationer. Vi misstänker att åsikter och värderingar som florerar 

i samhället kan få oanade konsekvenser. Följande kvalitativa studie syftar till att genom 

en fallstudie på fyra djupintervjuer försöka avslöja olika strategier som tillämpas för att 

exkludera unga chefer i företag. Genom att blottlägga dessa strategier hoppas vi samtidigt 

göra dem mindre verkningsfulla. Ämnet anser vi i allra högsta grad är relevant att studera 

då riskerna med uteslutande av yngre individer i längden kan få negativa följder. Man 

riskerar till exempel att gå miste om viktig kompetens vilket är negativt då man kan 

uttrycka det som att framtiden ligger i de yngres händer. 

 

Vi har inte som avsikt att presentera någon form av sanning och inte heller generalisera 

några slutsatser utan vi vill snarare förmedla poänger som kan leda till vidare reflektion 

hos läsaren. För att kunna åstadkomma detta har vi tillämpat en abduktiv metod där vi 

kontinuerligt arbetat oss framåt i en så kallad hermeneutisk spiral där vi hela tiden 

pendlat mellan teori och empiri. Strukturen följer Hernadi´s hermeneutiska triad.  

 

Under studien har vi kunnat urskönja beteenden och ageranden inom det specifika 

företaget, som har en exkluderande effekt på yngre chefer och ledare. I vissa fall har det 

handlat om att överordnade chefer tillämpat ledningsmetoder som inte tillåtit de yngre 

cheferna att tala på sitt sätt, medans det i andra fall varit yngre chefer själva som genom 

sina egna uttalanden och åsikter om ungt ledarskap exkluderat sig själva, de har 

undervärderat sig själva.  Trots att strategierna vi lyckats blottlägga enbart visar på hur 

situationen kan förhålla sig då studien baseras på material från endast ett företag, så 

förmedlas ändå tanken om att exkludering överhuvudtaget kan göra sig gällande inom 

företag idag. Poänger har presenterats i uppsatsen om att vi själva är med och bidrar till 

en exkludering av unga chefer, till exempel då vi i följande studie valt att beröra ämnet. 

En problematik inom området kanske inte behöver existera då vi själva i många fall kan 

ses som bovarna i dramat! 

 

 

 

 

 

 
Nyckelord: Ung, ledarskap, exkluderingsstrategier, maskinmetaforen, Freuds 

försvarsmekanismer, psykiskt fängelse, hermeneutiska spiralen, narrativ. 
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“He´s a rising star.  

He´s also arrogant and 

unseasoned. Denying him that 

promotion might be the best thing 

you could do for his career – and 
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 By Kerry A. Bunker, Kathy E. Kram, 

                                       Sharon Thing, 2002. 

 

                              

 

 

 

 



 

- 1 - 

 

Innehållsförteckning 

 
1 Inledning ............................................................................................................................ - 3 - 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................................... - 3 - 
1.2 När och hur väcktes vårt intresse............................................................................................... - 4 - 
1.3 Problemutveckling samt relevans i valt ämne ........................................................................... - 5 - 
1.4 Problemställning ........................................................................................................................ - 7 - 
1.5 Syfte .......................................................................................................................................... - 7 - 
1.6 Avgränsning .............................................................................................................................. - 7 - 

 
2 Metoddiskussion ............................................................................................................... - 9 - 

2.1 Vetenskapsteoretiska ställningstaganden .................................................................................. - 9 - 
2.1.1 Ontologi ................................................................................................................. - 9 - 

2.1.2 Epistemologi .......................................................................................................... - 9 - 
2.1.3 Vårt val av ställningstagande .............................................................................. - 10 - 

2.2 Två forskningsideal inom metodologi ..................................................................................... - 10 - 
2.2.1 Positivism ............................................................................................................ - 10 - 
2.2.2 Hermeneutik ........................................................................................................ - 10 - 

2.2.3 Vårt val av forskningsideal ................................................................................. - 11 - 
2.3 Slutledningsmetoder ................................................................................................................ - 12 - 

2.3.1 Deduktion ............................................................................................................ - 12 - 
2.3.2 Induktion ............................................................................................................. - 12 - 

2.3.3 Abduktion ............................................................................................................ - 12 - 
2.3.4 Vårt val av slutledningsmetod ............................................................................. - 13 - 

2.4 Fallstudie ................................................................................................................................. - 14 - 
2.5 Val av undersökningsmetod .................................................................................................... - 14 - 

2.5.1 Kvantitativ datainsamlingsmetod ........................................................................ - 14 - 
2.5.2 Kvalitativ datainsamlingsmetod .......................................................................... - 14 - 

2.5.3 Vårt val av datainsamlingsmetod ........................................................................ - 15 - 
2.5.4 Begränsningar med vald datainsamlingsmetod ................................................... - 16 - 
2.5.5 Motivering till urvalsmetod av respondenter ...................................................... - 16 - 

2.6 Giltighetsanspråk ..................................................................................................................... - 16 - 
2.7 Källkritik ................................................................................................................................. - 17 - 

 
3 Teoretisk referensram .................................................................................................... - 19 - 

3.1 Motivering till valda teorier .................................................................................................... - 19 - 
3.2 Metaforperspektiven ................................................................................................................ - 20 - 

3.2.1 Kulturmetaforen .................................................................................................. - 20 - 

3.2.2 Mekaniseringen tar befälet – organisationen som maskin .................................. - 20 - 
3.2.3 Organisationen som psykiskt fängelse ................................................................ - 22 - 

3.3 Organisationsdramer ............................................................................................................... - 23 - 
3.3.1 Tragiskt organisationsdrama ............................................................................... - 23 - 

3.3.2 Romantiskt organisationsdrama .......................................................................... - 24 - 
3.3.3 Satiriskt organisationsdrama ............................................................................... - 25 - 

3.4 Narrativ – en berättande metod ............................................................................................... - 26 - 
3.4.1 Hernadi´s Hermeneutiska Triad .......................................................................... - 27 - 
3.4.2 Polyfoni ............................................................................................................... - 29 - 

 



 

- 2 - 

 

4 Behandling samt analys av empiriskt material ............................................................ - 30 - 
4.1 Företagsbeskrivning ................................................................................................................ - 30 - 
4.2 Explication - Återgivande beskrivning från intervjuerna ........................................................ - 32 - 

4.2.1 Företagskultur och företagsanda ......................................................................... - 32 - 

4.2.2 Företagets syn på ledarskap ................................................................................. - 34 - 
4.2.3 Coaching inom företaget ..................................................................................... - 38 - 

4.3 Explanation - Analyserande del............................................................................................... - 40 - 
4.3.1 ”Ingen vill väl ha en 23-årig snorunge till chef” ................................................. - 40 - 

4.3.2 Företagskulturen som genomsyrar allt ................................................................ - 43 - 
4.3.3 ”Produktionschefen är trots sin ringa ålder en bra produktionschef” ................. - 45 - 
4.3.4 Ung chef behöver stöttning och feedback! .......................................................... - 46 - 

4.4 Exploration – utforskande tolkning ......................................................................................... - 49 - 
4.4.1 En perfekt värld – här exkluderas minsann ingen ............................................... - 49 - 

4.4.2 Strävan efter paradiset ......................................................................................... - 49 - 

4.4.3 Existerar problematiken? ..................................................................................... - 51 - 
4.4.4 Uppsatsens egna bidrag till exkluderingen .......................................................... - 52 - 

 
5 Avslutande diskussion .................................................................................................... - 53 - 

5.1 Teoretiska och praktiska implikationer ................................................................................... - 53 - 
5.2 Tillbakablick ............................................................................................................................ - 54 - 
5.3 Reflektion kring uppsatsens säkerhet ...................................................................................... - 55 - 
5.4 Implikationer för vidare studier ............................................................................................... - 55 - 

 
6 Referenser........................................................................................................................ - 57 - 
 

 

 

Figurförteckning 
 
Figur 1 - Vår egen visualisering av Hernadi´s hermeneutiska triad  ............................ - 28 - 
Figur 2- Den hermeneutiska spiralen ........................................................................... - 11 - 

Figur 3 - Organisatiosschema ....................................................................................... - 31 - 

 
 

  

file:///C:/Users/Sanda/Documents/Mina%20mottagna%20filer/måndag%20sammanslaget.docx%23_Toc260685131
file:///C:/Users/Sanda/Documents/Mina%20mottagna%20filer/måndag%20sammanslaget.docx%23_Toc260685133


 

- 3 - 

 

1 Inledning 
 

I följande inledande kapitel kommer vi försöka ge dig som läsare en bakgrund till valt 

uppsatsämne och förhoppningsvis väcka intresse till fortsatta läsning. Vi kommer inleda med en 

bakgrundsbeskrivning som vi successivt kommer låta mynna ut i en problemställning. Vi kommer 

vidare i kapitlet visa på det syfte vi avser med uppsatsen samt redogöra för avgränsningar vi valt 

för att ha möjlighet att genomföra uppsatsen.    

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Hur ser egentligen det optimala ledarskapet ut? Vilken personlighet bör den optimala ledaren ha? 

Vilken erfarenhet bör den optimala ledaren ha? Bör ledaren vara ung eller gammal, kvinna eller 

man? Dessa frågor kan till synes verka omöjliga att på rak arm ha ett definitivt svar på. Då man 

ställer frågan till någon tycks personen i fråga nästan alltid ha ett svar på hur personen betraktar 

bra ledarskap. Troligtvis baseras dessa tankar kring bra ledarskap på erfarenheter man själv haft 

av tidigare ledare, både bra och mindre bra, och därmed har man byggt upp en bild framför sig av 

hur en bra ledare bör vara.  

 

Självklart kommer man aldrig finna något bra svar på frågan hur en optimal ledare bör vara, varje 

situation är unik och kommer så alltid att vara och varje unik situation kräver sin unika ledare. 

Det vi själva dock misstänker är att alla tankar angående bra ledarskap som florerar i dagens 

samhälle kan verka exkluderande ur vissa aspekter. Förutfattade meningar kan troligtvis påverka 

bedömningar och beslut som ska fattas. Det kan till exempel handla om att en ny produktionschef 

ska tillsättas på ett företag. Utan några som helst förutfattade meningar och tankar angående bra 

ledarskap har man kanske möjlighet att göra en objektiv och i vissa avseenden mer rättvis 

bedömning än vad man kanske gör ifall man låter dessa förutfattade tankar påverka beslutet. Det 

vi är speciellt intresserade av i denna uppsats är ifall unga ledare exkluderas i dagens 

organisationer. Vår gissning är att gemene man inte sällan bär på starka åsikter angående bra 

ledarskap och inte minst då det gäller huruvida en bra ledare bör vara äldre med mer erfarenhet 

eller yngre utan lika mycket erfarenhet men med kanske andra kvalifikationer. Vi misstänker att 

åsikterna som råder i vissa fall kan påverka på så sätt att unga omedvetet exkluderas från dagens 

organisationer.  

 

Under upptakten till denna uppsats har vi funderat mycket på hur unga ledare betraktas i dagens 

organisationer. Hur ”snacket går” kring ledare som lyckats göra karriär och nå framgång redan i 

unga åldrar. Ser man till USA:s nuvarande president Barack Obama är han ett lysande exempel 

på en man som lyckats samla på sig en både lång och gedigen meritlista trots sin idag relativt 

unga ålder. Redan 1996 valdes han in i senaten i Illinois, då endast 35 år gammal, och 

dessförinnan har han hunnit med en rad olika anseendeväckande anställningar och han hade vid 

denna tid även skrivit en egen självbiografi, Min far hade en dröm (2008) (Nationalencyklopedin, 

2010). Människors reaktioner när de hör talas om en historia som Barack Obamas präglas ofta av 

förvåning och imponering. Det anses vara något unikt i framgångssagan.   
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Försöker vi leta efter en svensk motsvarighet till Barack Obama kommer vi snabbt att tänka på 

Sveriges före detta statsminister Göran Persson. Han liksom Barack Obama fick relativt tidigt i 

livet möjligheten att anta en ledande roll inom SSU, Sveriges Socialdemokratiska 

Ungdomsförbund, och även hans meritförteckning är mycket lång och många häpnas och 

förundras över hans tidiga engagemang och hans kompetens. (Nationalencyklopedin, 2010) 

 

Den största av de största ledarna får vi dock leta efter i historieböckerna. Många anser nämligen 

att Alexander den store är en av världshistoriens främsta fältherrar. Alexander den store föddes 

356 f.Kr. och blev inte mer än 33 år gammal. Trots en ringa ålder vid sin död hann han leda en av 

dåtidens bäst tränade arméer som bland annat lyckades erövra dåtidens mäktiga perserrike. Under 

den tid han ledde sin armé hann han lägga grunden för en rad städer, mest känd är kanske staden 

Alexandria i Egypten. (Nationalencyklopedin, 2010)  

 

Vad som i detta sammanhang intresserar oss mest är huruvida attityder och förhållningssätt 

påverkar ungas möjligheter att utvecklas inom organisationer och då inom ledande positioner. Vi 

ställer oss till viss del kritiska till all den litteratur som tidigare behandlat kombinationen ung och 

ledarskap. Vad vi upptäckt då vi tagit del av denna litteratur är att de i de flesta fall är av 

handbokskaraktär som alla försöker ge konkreta lösningsförslag på hur olika problematiska 

situationer, som kan komma att möta en ung chef, bör hanteras. Litteraturen exemplifierar en 

mängd olika sammanhang där det för en ung chef kan bli mycket problematiskt och det påtalas 

att man som ung blivande chef redan innan bör vara medveten om denna problematik som kan 

komma att bli ett faktum. Vi har bland annat tagit del av författaren och konsulten Anders 

Kindings bok ”Ung och chef – en praktisk handbok för nyblivna unga chefer och deras äldre 

medarbetare” (2009). Denna bok kan säkerligen vara till nytta för många då boken konkret 

beskriver hur olika situationer bör hanteras, boken berör bland annat generationsskillnader, 

konflikthantering, grupputveckling samt vikten av kommunikation. Kinding beskriver i boken 

hur unga ofta stöter på motstånd då de ställs inför situationen att de kommer att behöva leda 

människor som är äldre än de själva och som dessutom har mer erfarenhet. Det faktum att man 

som ung chef saknar den ryggsäck med erfarenhet som kanske många av ens underställda bär på 

kan komma att innebära ett motstånd, problematik och motarbetande kan komma att bli ett 

faktum. (Kinding, 2009)     

 

Vi ställer oss frågan ifall all denna litteratur kanske är med och påverkar alla tankar och attityder 

vi bär på kring hur ledarskap uppfattas. Vi har därför för avsikt att i följande uppsats studera mer 

konkret hur attityder, förhållningssätt, förutfattade meningar och ageranden kan komma att 

exkludera unga chefer och deras utvecklande inom organisationer.  

 

1.2 När och hur väcktes vårt intresse 

 

Under vår studietid på Högskolan i Borås har vi genomfört ett antal fältarbeten på olika företag 

där vi bland annat kommit i kontakt med chefer i olika åldrar. Vid dessa möten har det inte 

uttalats något konkret om att sambandet mellan ung och chef kan medföra en problematik. Vi har 

dock utifrån vissa diskussioner kunnat tolka det som att vissa unga chefer upplevt ett visst 

motstånd från vissa inom organisationen. Men då studierna inte fokuserat på detta har vi inte 

arbetat djupare på dessa frågor. Dock har detta väckt ett intresse hos oss och har bidragit till att vi 
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nu har för avsikt att låta vår kandidatuppsats behandla ämnet. Utifrån det material vi tagit del av 

känner vi att det finns ett behov av att behandla ämnet på ett djupare plan. Media, forskare och 

litteratur försöker ofta vara problemlösare men en fråga som uppkommer hos oss är vad det är 

som gör att det skapas motstånd samt vilka strategier som tillämpas inom organisationer för att 

exkludera unga chefer och deras utveckling.   

 

1.3 Problemutveckling samt relevans i valt ämne 

 

Ämnet vi valt att behandla i vår uppsats anser vi är relevant att studera ur många olika aspekter. 

Inte minst är det ett ämne som berör oss båda personligen. Vi har båda i vår pågående 

ekonomutbildning valt att fördjupa oss inom området management och ledarskap och det är inte 

helt orimligt att tänka sig att vi en dag själva kan komma att anta en ledande roll inom ett företag. 

Det finns redan idag mycket litteratur som behandlar ämnet och som uppmärksammar den 

problematik som kan uppstå då en ung chef tillsätts. Även i media har ämnet tidvis 

uppmärksammats och vi läser titt som tätt om exempel där unga chefer råkat ut för svårigheter 

som de själva ofta kopplat samman med sin yrkesmässiga position och det faktum att de är unga. 

Alla dessa intryck har såklart påverkat oss och vår inställning kring ämnet och vi känner båda att 

vi inte vill vara med och spä på dessa negativa antydningar. Vi ser det inte som att vi i framtiden 

kan komma att stöta på denna problematik utan vi vill snarare studera ämnet i hopp om att en 

attitydförändring ska infinna sig. Ett problemorienterat förhållningssätt kring ämnet tror vi 

missgynnar mer än det hjälper och vi vill genom uppsatsen närma oss ämnet på ett annorlunda 

sätt för att om möjligt få upp ögonen för en eventuell fälla man själv försätter sig i då man antar 

ett problemorienterat förhållningssätt.    

 

Som vi ser det finns det risker med att unga får berättat för sig att kombinationen ung och chef 

kan innebära en problematik, vi misstänker att det kan hämma en utveckling och vi vill att man 

ska anta ett helt annat förhållningssätt där problematiken inte ska få styra. Vi frågar oss hur man 

ska våga vara eller bli en ung chef om man hela tiden överöses med information om hur 

ansträngande och påfrestande det kan vara. Vi har sökt litteratur kring ämnet och upptäckt att 

utbudet är mycket stort. Många av böckerna på marknaden är av handbokskaraktär och ger 

handfasta förslag på hur olika uppkomna problemsituationer kan lösas på ett bra och smidigt sätt. 

Självklart är dessa i många fall bra hjälpmedel som riktar sig både till äldre och yngre chefer samt 

till övriga medlemmar inom en organisation. Vi kan dock se en risk i detta, då många inte 

behandlar orsakerna bakom de uppkomna problemen. Litteraturen accepterar att en problematik 

existerar och ifrågasätter överhuvudtaget inte varför problematiken är ett faktum.   

 

Av den anledningen att vi anser att det finns ett behov av att finna tydligare orsaker bakom ett 

agerande anser vi det vara relevant att studera situationen för yngre chefer och vidare sedan 

analysera deras situation utifrån ett antal perspektiv, bland annat utifrån ett psykoanalytiskt 

perspektiv. Förhoppningsvis kan en analys utifrån olika perspektiv leda oss till nya insikter 

rörande kombinationen ung och chef. Vi vill undersöka ifall diverse strategier tillämpas på 

företag för att utesluta yngre chefer, både medvetna och omedvetna strategier. Vi frågar oss vad 

vetskapen om existerande strategier kan bidra till. Kanske kan vi genom en sådan vetskap bli 

aningens klokare.   
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Utifrån den litteratur vi funnit kring ämnet kan man dra slutsatsen att situationen för unga chefer 

har engagerat flertalet forskare under årens lopp och av det utbud vi funnit verkar det även som 

att problemet inte är något som uppstått under senare tid utan snarare något som diskuterats och 

engagerat under en längre period. I början av 1980-talet angrep bland annat författaren och 

professorn inom ledarskap Manfred Kets De Vries problematiken inom ledarskapet och gav även 

då förslag på hur man som ledare bör hantera olika situationer, detta i en rad olika vetenskapliga 

artiklar. Han studerade framförallt organisationer och organisationsbeteenden utifrån ett 

psykoanalytiskt perspektiv. År 2006 publicerades en vetenskaplig artikel av bland annat Manfred 

Kets de Vries, The Development of the Personality Audit: a psychodynamic multiple feedback 

assessment instrument, med syfte att med hjälp av den psykodynamiska aspekten öka 

medvetenheten hos ledare om drivkrafterna och orsakerna bakom olika beteenden. Med artikeln 

hoppades de hjälpa chefer att påbörja en självutforskande resa där de bland annat bör föra 

diskussioner med medarbetare för att få insikt i hur andra uppfattar dem och deras beteende. 

Författarna bakom artikeln beskriver hur synen man har på sig själv ofta skiljer sig från andras 

uppfattningar och med hjälp av feedback genom instrumentet ”Personality Audit” vill man 

observera så kallade blinda fläckar i personlighetsfunktionen för att skapa en mer korrekt 

självuppfattning. Detta anser vi vara ytterst intressant och vill gärna spinna vidare på detta 

område, det psykodynamiska. Insikter kring mänskliga drivkrafter som styr våra beteenden 

hoppas vi kunna bidra till en annan infallsvinkel.  

 

Då mycket tankar och frågor har väckts hos oss är det frestande att försöka finna de exakta 

orsakerna bakom uppkomna problem, det är frestande att på ett konkret sätt kunna förmedla de 

slutsatser vi dragit. Vi inser dock att det är fel väg att gå då vi inte kan dra exakta slutsatser då vi 

inte kan tala om rätt och fel när det i grund och botten handlar om individer. Vi har som mål att i 

stället få upp ögonen för en problematik som debatten kring ämneskombinationen ung och chef 

idag bär på. Vi hoppas kunna nyansera en diskussion utifrån olika perspektiv. All den litteratur 

som existerar av handbokskaraktär tyder på en önskan av ett perfekt språk, men risken finns att 

det lovar mer än vad det håller. Vi är skeptiska till att det finns handlingsrecept som beskriver hur 

man exakt ska göra för ett perfekt resultat. Vi har som avsikt att ifrågasätta det perfekta språkets 

relevans genom att konstruera en spännande realitetsanpassad berättelse. En organisation består 

av en uppsättning scener som spelas upp och kontinuerligt förändras och därför tror vi att det är 

en förutsättning av vi jobbar bortom dikotomin. Vi kommer att försöka anta en professionell 

hållning till fallstudien där vi inte får bli fångar i processen utan i stället behåller en egen 

auktoritet.   

 

I vår fallstudie vill vi studera ifall det förekommer olika strategier som kan ha en exkluderande 

verkan på yngre chefer. Genom att avslöja en sådan aspekt hoppas vi kunna bidra med nya 

insikter där vi inte antar ett problem- och lösningsorienterat förhållningssätt utan snarare ett 

observerande och sedan tolkande förhållningssätt. Vi kommer bland annat uppmärksamma ifall 

unga chefer själva är med och påverkar ett uteslutande och ifall de kanske till och med kan 

förhindra detta genom ett visst agerande. Unga chefer bär själva på tankar och attityder och 

ibland förutfattade meningar som säkerligen kan ligga dem i fatet. Vi kommer att konstruera en 

berättelse som innehåller ett spänningsmoment som visar dimensionen om att det lovar mer än 

det håller och därigenom hoppas vi kunna ta ifrån tillvaron eller organisationen fantastiska saker 

samtidigt som vi räddar den. En förhoppning skapas därmed om att tillsammans kunna 

möjliggöra att det blir bra. Läsaren ska bli överraskad i slutet över vilken kunskap som infunnit 

sig. 
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1.4 Problemställning 

 

När det gäller val av problemställning har vi försökt utforma den på ett sådant vis att den 

underlättar för oss under vår uppsatsprocess, problemställningen får inte verka som ett hinder 

som enbart riktar in oss på ett specifikt spår utan den ska förhoppningsvis skapa möjlighet för att 

berättelsen ska få utvecklas i den riktning som krävs. Vi har låtit vår bakgrund och 

problemdiskussion mynna ut i följande problemställning: 

 

 Vilka strategier tillämpas för att exkludera unga chefer och deras utveckling? 

 

1.5 Syfte 

 

Vi antar till en början ett naivt förhållningssätt där vårt beskrivande syfte blir att visa på 

situationen som råder på det specifika företaget utan att några värderingar vävs in, därefter 

arbetar vi mer mot ett utforskande och explorativt syfte då vi djupare granska de förhållanden 

som äger rum på företaget. Förhoppningsvis leder detta oss fram till att vi lyckas avslöja 

strategier organisationsmedlemmarna på företaget använder för att exkludera unga chefer och 

hindra deras utveckling.   

 

Målsättnigen är att belysa en liten del av verkligheten då vi genom vald problemställning hoppas 

komma fram till ifall exkludering av unga chefer överhuvudtaget existerar på det specifika 

företaget, därmed är det relevant att finna svar på vår problemställning. Lyckas vi avslöja olika 

exkluderingsstrategier på företaget och därmed göra dem explicita kan man påstå att vi 

”kidnappar” dem och de blir därmed mindre verkningsfulla. Studien syftar alltså inte till att lösa 

ett specifikt problem eller finna någon form av sanning inom ämnet utan ska snarare finna 

poänger som läsaren kan bära med sig och sätta in i egna sammanhang och därmed dra egna 

slutsatser och vinna egen relevant kunskap.  

 

1.6 Avgränsning 

 

För att kunna genomföra arbetet på ett effektivt sätt och för att kunna uppnå syfte har vi tänkt 

avgränsa vår studie till att enbart omfatta ett specifikt företag, nämligen ett tillverkande 

träindustriföretag inom den privata sektorn. Med tanke på den metod vi valt är vår målsättning 

inte att dra några generella slutsatser. De enda slutsatser vi kommer presentera är de som rör det 

specifika företaget och då ifall ställda hypoteser uppfylls i företaget. Vid jämförelser mellan olika 

organisationer tenderar man att försöka dra slutsatser och generalisera, detta frångår vårt syfte. 

Därmed anser vid det motiverat att avgränsa studien till endast ett specifikt företag, vi visar hur 

verkligheten kan se ut i en organisation. Genom att läsaren själv sluter upp och slutför uppsatsen, 

genom att sätta in ämnet i ett eget sammanhang, så blir automatiskt situationsanpassningen bättre. 

Avgränsningen hjälper oss även att inte begränsa läsaren utan snarare väcka ett intresse och 

öppna upp för en tankeverksamhet inom ämnet.  

 

När det gäller teoretisk avgränsning har vi begränsat mängden litteratur samt teorier då vi inte vill 

riskera att det uppstår en alltför stor förvirring där poängen riskerar att gå förlorad. Främst har vi 
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arbetat utifrån tre olika böcker och teorier. Vi har dels valt att föra analysen utifrån ett 

metaforperspektiv och då har vi använt oss av Gareth Morgans bok Organisationsmetaforer 

(1999). Vi har även till stora delar valt att låta analysen präglas av Kaj Sköldbergs bok 

Administrationens poetiska logik (1990) där vi utgår från olika så kallade dramer som kan 

existera inom en organisation. Även Barbara Czarniawskas bok Narravites in social science 

research (2004) har varit till stor hjälp då uppsatsen antar en narrativ karaktär.    
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2 Metoddiskussion 
 

Nedan kommer ni få följa en diskussion kring de olika metodval vi valt att använda oss av i vår 

fallstudie. Vi kommer bland annat skildra vår verklighetsuppfattning, kunskapsuppfattning samt 

två stora forskningsideal inom metodologin. Vidare kommer vi att diskutera 

datainsamlingsmetod och även motivera våra val samt vilka begränsningar som finns med 

hänsyn till validitet och reliabilitet. 

 

2.1 Vetenskapsteoretiska ställningstaganden 

 

Vi avser i detta stycke att redogöra för våra metodologiska val i uppsatsskrivningen utifrån både 

ett makro- och ett mikroperspektiv. Inom det förstnämnda perspektivet är två begrepp av central 

betydelse; ontologi och epistemologi.  

 

2.1.1 Ontologi  

 

Ontologi handlar om vår uppfattning av verkligheten. Ordet kommer ursprungligen från 

grekiskan med on som betyder ”varande” och logos ”lära” det vill säga läran om det varande. 

(Johannessen och Tufte, 2003) Vår verklighetsuppfattning kan förgrenas i två olika perspektiv det 

vill säga idealism och realism. Ur en idealistisk utgångspunkt innebär kunskapsuppfattningen att 

världen är tolkad och skapad inom oss, och dessutom beroende av vårt medvetande. Ur en 

realistisk utgångspunkt innebär verklighetsuppfattningen att världen är oberoende av oss och den 

är fysisk, registrerbar och mätbar.
1
 

 

2.1.2 Epistemologi 

 

Epistemologi handlar om vår kunskapsuppfattning och kallas också för kunskapsteori. 

Ursprungligen kommer ordet från grekiskan episteme som betyder ”kunskap”. (Johannessen och 

Tufte, 2003) Kunskap kan ses ur två olika synsätt, rationalism och empirism. Det rationalistiska 

synsättet rymmer rimlig argumentation och är baserad på en förnuftsmässig 

kunskapsuppfattning.
2
 Ett empiriskt synsätt innebär att kunskaperna ursprungligen kommer från 

erfarenheter som erhålls genom undersökning av olika fenomen och skapandet av mönster och 

teori (Nationalencyklopedi, 2010). 

 

 

 

 

                                                 
1
 Torbjörn Ljungkvist universitetslektor, föreläsning 10/2-2010 vid Högskolan i Borås, metodologi avseende 

forskningsdesign.  
2
 Torbjörn Ljungkvist universitetslektor, föreläsning 10/2-2010 vid Högskolan i Borås, metodologi avseende 

forskningsdesign. 
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2.1.3 Vårt val av ställningstagande 

 

Vår verklighetsuppfattning följer idealismens tankar och därmed faller även vårt studieobjekt 

inom dessa ramar. Vår avsikt har inte varit att finna en sanning utan snarare motiv och mönster 

för att ta reda på strategier och konkreta sätt som organisationen använder för att exkludera unga 

chefer. Vi kan utesluta realismen eftersom vår forskningsfråga som innefattar problematiken som 

unga chefer möter i arbetslivet inte är mätbar utan är beroende av mentala föreställningar såsom 

idealismen. Problematiken som har undersökts är skapad och tolkad av oss människor. 

Studieobjektet följer empirismen vilket framkommer genom att vi har undersökt studieobjektet 

med hjälp av intervjuer och observationer och via dessa har vi försökt avslöja strategierna som 

används för att utesluta unga chefer. Kunskapen som vi söker kan uppnås via empirismen genom 

den erfarenhetsgrundade kunskapen. Vi har använt oss av empirismen med tanke på att vi har 

belyst en organisation som är en del av verkligheten.  

 

2.2 Två forskningsideal inom metodologi  

 

Positivismen och det tolkande paradigmet utgör de två stora paradigm som dominerar inom 

vetenskapen. Beroende på vilket paradigm vi anser förknippas med vårt studieobjekt kommer 

hela forskningsprocessen påverkas av detta ställningstagande. 

 

2.2.1 Positivism  

 

Positivismen ser världen som konkret, fysisk och materiell med den kvantitativa metoden som 

bas. Det är en filosofisk inriktning som bygger på faktabaserad kunskap och allmängiltiga lagar. 

Det som inte är mätbart eller registrerbart är mindre betydelsefullt enligt positivismen.
3
 Enligt det 

positivistiska synsättet är kunskap baserad på sinneserfarenhet och det kan exempelvis vara 

matematik och logik (Nationalencyklopedin, 2010). Enligt språkhistorians ursprung kommer 

positivism av latinets positum och pono som betyder ”ställa, sätta eller lägga”. I vidare 

sammanhang kan detta betraktas som given fakta eller data som forskaren samlar in och går 

vidare i en process som systematiserar datainsamlingsmaterialet. (Sköldberg och Alvesson, 2008)  

 

2.2.2 Hermeneutik  

 

Hermeneutik är en tolkande metodologi och kommer ursprungligen från den grekiska mytologin 

och Hermes som var gudarnas tolk. Hermes roll var en budbärare som presenterade gudarnas 

budskap till folket. Han fick återge det till folket så att de skulle få en förståelse för budskapet 

och därför kallades han för gudarnas tolk.
4
 Den hermeneutiska metodologin är av kvalitativ 

karaktär där man försöker finna en djupare förståelse. Den hermeneutiska spiralen redogör för 

hur tolkningen framträder inom hermeneutiken. Den förklarar ett förhållande mellan del- och 

                                                 
3
 Torbjörn Ljungkvist universitetslektor, föreläsning 10/2-2010 vid Högskolan i Borås, metodologi avseende 

forskningsdesign. 
4
 Torbjörn Ljungkvist universitetslektor, föreläsning 25/1-2010 vid Högskolan i Borås, tolkande metodologi.  
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helheten genom att växla mellan en förförståelse och förståelse, genom delarna kan vi förstå 

helheten och helheten kan förstås ur delarna. Vi har alltid en förförståelse som rymmer 

värderingar, förutfattade meningar med mera. Tolkningen via förförståelsen bearbetas under 

processen men förförståelsen kan även innebära motstånd för vår nya förståelse.
5
 Figur två visar 

hur den hermeneutiska spiralen belyser förhållandet mellan dessa element som beskrivits ovan.  

 
Figur 1- Den hermeneutiska spiralen (Torbjörn Ljungkvist universitetslektor, föreläsning 26/1-2010 som handlade om 

tolkande metodologi) 

 

2.2.3 Vårt val av forskningsideal 

 

Uppsatsen präglas av en hermeneutisk metodologi där vi försöker få en förståelse av hur unga 

chefer exkluderas i organisationen. Vi har försökt uppmärksamma handlingsstrategier i 

exkluderingsprocessen av unga chefer genom den hermeneutiska spiralen där vi i analysen 

ständigt pendlar mellan teori och empiri för att nå en djupare förståelse.  I grund och botten har vi 

vår egen förförståelse som ska revideras i kombination med den teoretiska referensramen och 

våra undersökningsmetoder vilket successivt för oss framåt. Man kan se det som att vi pendlar 

mellan del- och helhetsförhållanden där vi för att förstå helheten först måste förstå delarna. 

Genom att pendla mellan del och helhet, mellan empiri och teori, har vi möjlighet att utforska 

texterna vi konstruerar i arbetet och vår förförståelse revideras då vilket leder till ny förståelse 

och på så vis rullar den hermeneutiska spiralen vidare. Texterna vi konstruerar bearbetas likt den 

hermeneutiska spiralen med hjälp av den litteratur vi valt ut.     

 

Vår förförståelse består av en föreställning om att det existerar en bild inombords där 

förväntningarna är stora på unga chefer och att unga chefer utesluts i stor omfattning i arbetslivet. 

Vi arbetar inte i ändamålet att dikotomisera, det vill säga att tala i uteslutande termer, eller 

fastställa en absolut sanning, utan vi är ute efter att fånga en liten del av verkligheten där unga 

chefer diskuteras eller på annat sätt är involverade. Målet har varit att konstruera en bra och 

                                                 
5
 Torbjörn Ljungkvist universitetslektor, föreläsning 25/1-2010 vid Högskolan i Borås, tolkande metodologi. 
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realitetsanpassad berättelse och på vägen dit har vi försökt avslöja strategier som används i det 

tillverkande företaget för att utesluta unga chefer.  

 

Vi anser att det hermeneutiska förhållningssättet lämpar sig bäst i vår studie för att uppnå den 

kunskap vi söker, därmed har vi avstått från att tillämpa det positivistiska förhållningssättet. 

Studier utifrån ett positivistiskt förhållningssätt skulle bidra med annan mer statistiskt inriktad 

kunskap. Vi söker inte den typen av kunskap och därför använder vi oss inte av denna metod. Vår 

avsikt som nämnts tidigare har inte varit att finna en absolut sanning utan vi försöker kombinera 

teori och empiri för att få en fördjupad förståelse av hur unga chefer upplever deras motgångar i 

förhållande till tidigare. 

 

2.3 Slutledningsmetoder 

 

I detta stycke redogör vi för arbetsmetoderna, det vill säga slutledningsmetoderna, som vi använt 

oss av under uppsatsens gång. Det finns bland annat diverse tillvägagångssätt för hur man kan nå 

kunskap i sin forskning, induktion, deduktion samt abduktion. Vi redogör här för våra val.  

 

2.3.1 Deduktion 

 

Ett deduktivt tillvägagångssätt rör sig från en generalisering till en konkretisering. Med det menas 

att generella yttranden, det vill säga teorier, prövas med empiriska studier. Det leder till en 

händelseprocess från teori till empiri. (Johannessen och Tufte, 2003) I verkställandet av en 

deduktion ligger utgångspunkten i teorierna om ett fenomen, och genom dessa teorier kan 

forskaren påvisa att det är på ett särskilt sätt gällande samma fenomen. Exempel på yrkesgrupper 

som har ett deduktivt arbetssätt är företagskonsulter som har en allmängiltig kunskap som 

omsätts i praktiken på specifika företag. (Andersen, 1998) 

  

2.3.2 Induktion 

 

Induktion innebär istället motsatsförhållandet till deduktion. Induktion innebär ett införande från 

empiri till teori i skapandet av ny temporär teori. Det innebär att vi rör oss från en specifik 

företeelse eller konkretisering till en generalisering som är reglerad. Utgångspunkten ligger på de 

empiriska studierna för att till slut erhålla ett fastställande om allmängiltig kunskap om teorin. 

Exempel på detta kan vara insamling av empiri av ett fåtal personer för att fastställa något 

allmängiltigt om människor överhuvudtaget inom undersökningsområdet. (Andersen, 1998)  

 

2.3.3 Abduktion 

 

Abduktion är en vanlig slutledningsmetod där man använder fallstudier. Det handlar om ett 

specifikt fall som ofta är av överraskande karaktär, som tolkas med ett förmodat allmängiltigt 

mönster som beskriver fallet. Därefter ska forskaren stärka sin tolkning med hjälp av nya fall. 

Abduktionen har vissa inslag av såväl induktion som deduktion men ändå är det inte en 
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sammanblandning av dessa två eftersom abduktionen förser med nya och säregna element. Under 

händelseförloppet utvecklas både empirin och teorin. Den abduktiva skiljer sig avsevärt från de 

två andra metoderna genom att innefatta ett försök till förståelse av skeendet. Abduktionen har 

utgångspunkt i empirisk data så som induktion, däremot utesluter den inte teorier som är centrala 

i deduktionen. (Sköldberg och Alvesson, 2008) 

 

Abduktionen strävar inte efter en absolut sanning. Abduktiva processer innefattar att vi rör oss i 

ett fält som inte ger oss en självklar legitimitet, utan det är textens författare som får försvara sitt 

resonemang. Orsaken till att abduktionen inte har samma tydliga legitimitet som de förstnämnda 

har att göra med att sanningen är ett sätt för oss att etablera maktstruktur. Metoden handlar om att 

medvetet luras och forskarna ger sig in i en värld där de försöker tänka på det sättet. Inom 

abduktionen försöker forskaren som författare vara skicklig och avslöja ”spelet” genom 

realitetsanpassning av berättelsen. Det innebär att forskaren jobbar på två plan, dels med i 

processen men även granskning av sin egen process. Abduktionen kan leda mot det narrativa (se 

vidare i den teoretiska referensramen) genom att byta fot under utvecklingens gång. Den leker 

med tanken att vi kan göra felslut, vilket kan leda forskaren vilse i processen. Abduktionen tittar 

på ytstrukturen, det vill säga empirin, och vill på detta sätt påvisa eller avslöja djupstrukturen, 

teorierna, strategierna och skickligheten.
6
 

 

2.3.4 Vårt val av slutledningsmetod  

 

Vi anser att abduktionen passar sig bäst i vår studie med tanke på att den problemställning vi valt. 

Abduktionen är inte heller ute efter att kartlägga det perfekta språket utan vill öppna ett nytt fält 

som tillåter överraskningar och spelet i en dynamisk tillvaro. Det är endast abduktionen som 

möjliggör en utveckling i olika riktningar, där uppsatsen formas i takt med att empiri kombineras 

med diverse teori. Den abduktiva metoden gynnar oss eftersom den inte begränsar oss i allt för 

konsekvent hållning, till exempel till en hypotes. Den narrativa karaktären framträder då våra 

hypoteser utvecklas i olika riktningar till vårt mål som är att realitetsanpassa fenomenet.   

 

Vårt utgångsläge ligger i en naiv hållning till hur unga chefer underordnas av organisationens 

medlemmar. Vi har utifrån detta gissat oss fram till induktiva hypoteser eller idéer om att det 

verkligen stämmer överens att unga chefer underordnas på detta vis, vi hör ofta talas om att unga 

får svårare att få jobb i ledande roller. Betraktat ur de ungas synvinkel är det svårt att skaffa 

någon form av erfarenhet när det inte är många arbetsgivare som vill anställa unga på ledande 

positioner. Och hur ska man som ung få erfarenhet om det inte är någon arbetsgivare som vill 

anställa? Det är den klassiska diskussionen som har pågått länge och kommer säkerligen att 

fortsätta i många år.  

 

Abduktionen kan man säga ”kidnappar” induktionen genom att finna kunskapen om 

handlingsstrategierna som exkluderar unga chefer. Kan man se detta, behöver företaget inte 

känna tvång att upprepa samma konkreta sätt i exkluderingen. Då man får kännedom om den 

kunskap som ligger bakom ett beteende kan man på något vis påstå att kunskapen eller de 

                                                 
6
 Bo Westerlund universitetslektor, föreläsning 24/2 -2010 vid Högskolan i Borås, metodologi inom 

organisationsfrågor. 
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strategier man använder sig av blir verkningslösa. Genom att vi ”kidnappar” de strategier 

företaget använder sig av blir de helt enkelt mindre verkningsfulla. 

 

2.4 Fallstudie 

 

Det är två särskilda drag som är utmärkande för en fallstudie: en avgränsning om vad fallet består 

av och vad fallet inte består av samt en utförlig framställning av det specifika fallet (Johannessen 

och Tufte, 2003). Det innefattar detaljerad data från olika håll till exempel dokumentation, 

årsredovisning och webbsida. Fallstudier kan kombineras med både kvantitativa och kvalitativa 

metoder.  

 

Vi har genomfört en fallstudie där huvudfallet utgörs av de unga cheferna som vi intervjuat för att 

undersöka om de utesluter sig själva i chefsrollen och jämföra med äldre chefers 

uteslutningsstrategier samt komplettera med en övrig organisationsmedlems tankar kring detta. 

Detta möjliggör flera aspekter av situationen. Fallstudien vi genomfört är av ideografisk karaktär, 

det vill säga att studien omfattar ett unikt fall, ett enskilt företag som vi begränsar oss till och 

deras handlingsstrategier avseende exkluderingsprocessen av unga chefer. 

  

2.5 Val av undersökningsmetod  

 

Utifrån en mikronivå beskriver vi vilken typ av undersökning vi genomfört samt 

datainsamlingsmetoder. Datainsamling kan göras med hjälp av två olika former av metoder; 

kvalitativ och kvantitativ metod.  

 

2.5.1 Kvantitativ datainsamlingsmetod 

 

Med den kvantitativa metoden kan forskaren ta hjälp av statistik, matematik och aritmetiska 

formler för att utforma någon form av förutsägelser för hur man i framtiden ska bemöta liknande 

problem (Andersen, 1998). Enkätundersökningar är vanliga i den kvantitativa metoden där 

forskaren försöker specificera frågorna för att få det bästa utfallet med hjälp av 

operationalisering, det vill säga att gå från en generell utgångspunkt till en konkret. Metoden 

innebär liten flexibilitet då frågeformuleringarna oftast är fastställda i förväg och utrymme för 

egna tillägg sällan är aktuellt. Orsakssamband är ett begrepp som förknippas med kvantitativa 

metoden. Det handlar om att händelse A leder till händelse B, det vill säga om forskaren vet att 

händelse A sker kan forskaren med stor sannolikhet säga att händelse B kommer att ske. 

(Johannessen och Tufte, 2003) 

 

2.5.2 Kvalitativ datainsamlingsmetod  

 

I den kvalitativa ansatsen är det däremot större flexibilitet där forskaren kan överlåta styrningen 

av informationen som förekommer till personen man intervjuar och på detta sätt finna 

förhållanden som man inte tänkt på tidigare. Via den kvalitativa metoden försöker forskaren 
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uppnå en djupinriktad förståelse för studieobjektet.  Det är vanligt med intervjuer och 

observationer där man söker utförligare skildringar av fenomenet man undersöker.  Intervjuerna 

kan övergå till samtal och då möjliggör det för en öppnare intervju. Det kan även innebära att 

forskaren bearbetar material från observationer, tidningar och liknande. Ett viktigt begrepp inom 

denna metod är tolkningen och det handlar om att man ska sätta in händelser i en kontext till 

helheten och detta ska leda till att vi får en förståelse för innebörden som kan tillägnas de som 

undersöks. Meningssamband är ett begrepp som förknippas med den kvalitativa metoden. Det 

åsyftar motiv och bakgrund till vad som driver människor att agera på ett visst sätt och dessa kan 

tolkas som bakomliggande orsaker till agerande. (Johannessen och Tufte, 2003) 

 

2.5.3 Vårt val av datainsamlingsmetod 

 

Vi har valt att använda den kvalitativa metoden på grund av att den lämpar sig bäst för vår 

forskningsfråga eftersom den har en närhetsrelaterad syn med tanke på att vi söker en djupare 

kunskap om strategierna som används i organisationen för att exkludera unga chefer. Den 

kvantitativa datainsamlingsmetoden utesluts eftersom vi inte varit på jakt efter en kunskap av 

statistisk karaktär eller breddkunskap om hur många unga chefer som exkluderas i verksamheten. 

Vi har utfört fallstudien på ett tillverkande företag, just för att vi tycker att det är intressant att 

skildra hur medarbetarna samverkar och får unga chefer att fungera på ett bra sätt i 

organisationen. Vi är väl medvetna om att det kan skilja sig åt beroende på vilken bransch man 

väljer att studera. Vi använder oss av intervjuer för att få en inblick i vilka handlingsstrategier 

som organisationen använder sig av för att exkludera unga chefer i verksamheten. 

Intervjupersonerna består av två yngre personer, produktionsledare och en produktionschef, en 

ung operatör samt en äldre chef, företagets VD. I sammanhanget får man som läsare själv tolka 

vad som menas med ung.  

 

För att ha möjlighet att bilda oss ett vidare perspektiv inom ämnet och hindra oss själva från att 

hamna i en dikotomi där vi lätt fastnar vid rätt eller fel kommer vi försöka närma oss ämnet från 

olika aktörers synvinklar genom att ta del av deras olika berättelser och erfarenheter inom ämnet. 

Genom att föra en diskussion med både medarbetare med mångårig erfarenhet, mycket erfarna 

chefer samt med nyblivna unga chefer kan vi jämföra och förhoppningsvis finna samband, 

mönster eller ageranden som kan ligga till grund för ett uteslutande av unga chefer. Genom att 

blotta dessa handlingar hoppas vi samtidigt göra dem mindre verkningsfulla och därmed har de 

förlorat sin kraft. Vi tror och hoppas att detta kan vara rätt väg att gå för att tillslut, om möjligt, få 

till stånd en attitydförändring där man inte uppfattar kombinationen ung och chef som en 

problematik.  

 

Intervjumetoden vi använder oss av är delvis strukturerade intervjuer (Johannessen och Tufte, 

2003). Vi har valt att under intervjuerna utgå från diverse teman som varit samma för samtliga 

respondenter. Detta för att ha möjlighet att i viss mån jämföra de olika respondenternas 

berättelser för att ha möjlighet att avslöja inslag som kan ha en exkluderande verkan. Utöver de 

teman vi valt har vi sedan låtit intervjuerna få löpa fritt och där diskussionen har varit öppen och 

respondenterna har lämnats stort utrymme till att yttra sig. Som beskrivits har vi inträtt studien 

med ett naivt förhållningssätt och likaså har de intervjufrågor vi formulerat påverkats av detta 

naiva förhållningssätt. Vi har alltså inte under intervjuerna konkret ställt frågan; ”vilka metoder 
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använder du för att exkludera unga chefer?”, utan vi har snarare ställt kringfrågor av mer allmän 

karaktär.  

 

Vår uppsats präglas av det narrativa tillvägagångssättet där vi låter Hernadi´s hermeneutiska triad 

föra oss fram till en situation där vi står istället för den empiri vi samlat in (Czarniawska, 2004). 

 

2.5.4 Begränsningar med vald datainsamlingsmetod 

 

Vi har haft i beaktande att personer i ledande ställning ofta har stor erfarenhet av att prata inför 

folk samt av beslutsfattande. De är också vana vid att motivera sina uttalanden på ett utförligt och 

förtroendegivande sätt. Därför har intervjupersonen i ledande ställning en tendens att styra 

intervjun i den riktningen han eller hon vill och resultatet blir ibland att de är aningens 

opersonliga. Risken finns även att det uppstår någon form av misstänksamhet då rädslan finns att 

det som yttras kan komma ut i media. (Andersen, 1998) Därför har vi erbjudit intervjupersonerna 

samt företaget som helhet att få vara anonyma om så önskas, förhoppningsvis leder det till att vi 

skapar förtroende och att intervjupersonerna då våga öppna sig mer och vara mer ärliga med sina 

svar.  

 

Fördelen med datainsamlingsmetoden är att den delvis öppnar intervjun möjliggör att man kan 

ställa följdfrågor som uppkommer under intervjuns gång. Det har varit vår utmaning att på detta 

vis vara skickliga och finna informationen och kunskapen som vi sökt. Detta har utförts med 

hjälp av analysering av det insamlade materialets relevans som förknippas med begreppet 

validitet. (Andersen, 1998) 

 

2.5.5 Motivering till urvalsmetod av respondenter 

 

Vid val av företag samt respondenter följer vårt urval en kombination av strategiskt urval samt 

bekvämlighetsurval. Strategiska urval lämpar sig bra inom kvalitativa studier. Det strategiska 

valet grundar sig i att författarna medvetet gör valet om vilka respondenter som ska medverka i 

studien. Det är även författarna som anger hur många respondenter som ska medverka för att 

beröra forskningsfrågan. Vi har valt ett tillverkande medelstort företag och inom detta företag har 

organisationsmedlemmar valts ut på olika nivåer för att kunna vinna kunskap om deras 

exkluderingsstrategier och hur det förhåller sig till unga chefer. Ett slumpmässigt urval kan 

uteslutas eftersom vi är ute efter respondenter med viss erfarenhet, urvalet närmar sig snarare ett 

bekvämlighetsurval då vi medvetet gör ett urval som vi anser lämpar sig bra för vår specifika 

studie. (Johannessen och Tufte, 2003) 

 

2.6 Giltighetsanspråk 

 

Tillförlitlighet kan åstadkommas i en studie med hjälp av de mätbara begreppen reliabilitet och 

validitet. Reliabiliteten berör studiens data, datainsamlingsmetoden och hur de hanteras. Datan vi 

samlat in under intervjuerna anser vi vara tillförlitlig då vi under samtliga intervjuer med 

respondenterna använde oss av diktafoner. Vi har haft möjlighet att vid upprepade tillfällen ta del 
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av respondenternas berättelser vilket har bidragit till att vi i hög grad kunnat undvika 

missförstånd. Vi kan dock troligtvis inte upprepa intervjuerna en gång till med exakta 

frågeställningar och förvänta oss samma utfall som vi fick vid första intervjutillfället. Det är 

beroende på hur respondenterna reagerar och tolkar frågorna, däremot har vi försökt att ställa 

vissa liknande frågor till exempel i början av intervjun och i slutet för att säkerställa om samma 

svar erhålls. Säkerligen hade liknande svar inte erhållits av respondenterna då även tidpunkten 

och platsen där intervjun hålls har en inverkan på intervjumaterialet som presenteras av 

respondenterna. Därmed kan det vara riskabelt att påstå en hög reliabilitet. (Johannessen och 

Tufte, 2003) 

 

Giltighet och relevans är två begrepp som ingår i validitetsbegreppet. Giltighet behandlar den 

generella motsvarigheten mellan det teoretiska och empiriska begreppsplanet. Relevansen belyser 

hur relevant det teoretiska och empiriska begreppsplanet är för vår forskningsfråga. 

Definitionsvaliditet handlar om motsvarigheten av den teoretiska referensramen och empiriska 

materialet. Det föreligger en svårighet att mäta hur definitionsvaliditeten förehåller sig till 

forskningsfrågan. (Andersen, 1998) 

 

Med tanke på att vi utfört en kvalitativ studie och försökt finna en förståelse av bakomliggande 

meningar, det vill säga handlingsstrategierna om hur unga chefer utesluts i organisationen och 

även den hermeneutiska spiralens prägel, har detta försvårat att påstå hög validitet gällande vår 

studie. Det gäller också den abduktiva metoden som vi har valt att använda oss av, vilken gör att 

generaliserbarhet inte är ett kännetecken utan den grundar sig i att vara överraskande. Därför kan 

vi heller inte ha belägg för hög validitet. Men med tanke på att vi utgår från verkligheten och 

därefter konstruerar en egen berättelse kan man ändå påstå att det finns en viss korrespondens 

mellan texten och verkligheten och därmed blir den även till viss del valid.    

 

2.7 Källkritik 

 

Med tanke på den problemfråga samt det syfte vi valt i vår uppsats har vi valt ut en lista med 

referenslitteratur som vi anser lämpar sig bra i sammanhanget. Antar vi ett kritiskt 

förhållningssätt mot denna referenslista, bestående av både litteratur, muntliga källor, 

elektroniska källor samt vetenskapliga artiklar, kan vi finna belägg för att dessa är tillförlitliga. 

Angående den litteratur vi valt att tillämpa kan man i samtliga fall fastställa utgivare samt 

upphovsman vilket bidrar till tillförlitlighet. Många av valda författare har publicerat flertalet 

böcker inom ämnet och nya upplagor har utformats, även detta skapar trovärdighet till det som 

skrivs. Därmed kan vi även anta att litteraturen granskats och kontrollerats längs vägen. I 

samtliga referensböcker finns utförliga referenslistor som skapar tyngd åt materialet.  

 

En av böckerna vi använt oss av är från 1990, Administrationens poetiska logik av Kaj 

Sköldberg, men trots detta anser vi boken vara relevant att tillämpa i följande studie. Dels har 

boken ingått som referenslitteratur i de kurser vi tagit del av inom management och som bidragit 

till vår referensram som i allra högsta grad påverkat följande uppsats. Vi anser även att boken och 

dess innehåll inte har spelat ut sin roll utan kan i många fall tillämpas i dagens samhälle, mycket 

att materialet kan bidra till viktiga insikter inom olika områden. Likadant kan ytterligare en av 

våra referensböcker anses inaktuell då boken publicerades 1999, Organisationsmetaforer av 
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Gareth Morgan. Vi kan anta att det hänt mycket inom området vilket kan ha gjort att den till viss 

del inte är relevant i dagens situation. Detta har dock inte hindrat oss från att ha med boken som 

referenslitteratur då vi tycker att boken ger oss mycket användbara tankesätt och bidrar till nya 

infallsvinkar, dock har vi försökt ha i beaktande under uppsatsprocessen det faktum att boken har 

några år på nacken. Vad gäller övrig litteratur anser vi dessa tillförlitliga och relevanta. Flera av 

böckerna är studentlitteratur vilket tyder på att litteraturen bör ha granskats. 

 

Vad gäller de muntliga källorna anser vi dessa tillförlitliga då dessa utgörs av lärare inom 

området management och organisation som alla nått en hög befattningsgrad. Informationen 

grundar sig i föreläsningar som samtliga grundar sig i material från trovärdig litteratur. Inom 

vissa områden har vi jämfört de muntliga källorna med andra skriftliga källor men har i många 

fall kommit fram till att de muntliga källorna känts mer aktuella. De muntliga källorna har 

bedrivit forskning inom området management och de har därmed mycket specifik kunskap, 

litteraturen vi tagit del av har varit mer av allmän karaktär. 

 

De två vetenskapliga artiklar vi nämner i uppsatsen har båda tillförlitliga källor vilket säkerställer 

dess aktualitet och säkerhet. Dessa har bidragit till våra tidiga uppfattningar kring ämnet och har 

väckt ett intresse hos oss.  

 

De elektroniska källorna utgörs av Nationalencyklopedin vilket anses vara en trovärdig källa. 

Även referenslitteratur finns att finna och efter att ha granskat dessa referenser känner vi oss 

tillräckligt säkra på tillförlitligheten för att kunna använda dessa som källor. 
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3 Teoretisk referensram 
 

För att kunna ta hand om den empiri vi samlat in och för att kunna skapa ordning i en komplex 

verklighet och göra situationen mer hanterbar krävs det att vi samlar in och behandlar relevanta 

teorier. Nedan kommer vi kortfattat beskriva de perspektiv och de teorier vi kommer att använda 

som inspiration till vår uppsats och som kommer verka som en grund för den diskussion vi 

kommer föra kring det insamlade empiriska materialet. Vi kommer i följande kapitel även 

beskriva litteraturen och teorierna bakom de modeller vi valt att tillämpa i vår uppsats.  

 

3.1 Motivering till valda teorier  

 

Vid val av teoretisk referensram har vi utgått från att vi vill skapa en spännande och intressant 

läsning som förhoppningsvis kan öppna upp för nya tankar och infallsvinklar kring ämnet.    

 

Vi hoppas att de teorier vi valt att använda oss av kan hjälpa oss i vår väg mot målet. Teorierna 

kan förhoppningsvis hjälpa oss att lägga tyngd i olika resonemang vi för samt hjälpa oss att tolka 

de svar respondenterna givit oss under intervjuerna. Genom att samspela med tidigare teorier 

hoppas vi att läsaren än mer ska hänga med i vår reflektion och bli delaktig i den. Läsaren ska 

inte bli förblindad och fastna i vårt sätt att tänka utan snarare hänga med i våra tankegångar för 

att skapa sig en utgångspunkt för egen reflektion. Teorierna ska underlätta för oss när det gäller 

att förstå och betrakta organisationen i den dynamiska omgivningen som råder.   

 

Metaforperspektiven vi tillämpar i uppsatsen blir indirekta genom att de verkar som symboler 

som hjälper oss att förstärka och lägga tyngd vid olika resonemang. Metaforerna fungerar som 

bildliga uttryckssätt som beskriver olika sätt att tänka. Dessa har hjälpt oss att betrakta händelser 

ur olika synvinklar och hjälpt oss att inte fastna i dikotomier. Samtidigt har vi försökt att inte 

lägga för stor vikt vid dessa då man riskerar att man får en förvrängd syn på saken.  

 

Organisationsdramerna som presenterats av Kaj Sköldberg används som en av utgångspunkterna 

i vår analys av det empiriska materialet. Organisationsdramer kan liknas vid olika scener i ett 

företag och med hjälp av analys utifrån ett scenperspektiv hoppas vi kunna föra en diskussion 

kring orsakerna bakom vissa beteenden och handlanden. Vi analyserar exkluderingsstrategierna 

utifrån bakomliggande scenföreställningar. Genom att förknippa företaget och respektive chefer 

med olika dramer har vi försökt påvisa verksamheten utifrån ett annat ljus, det förgivet tagna bli 

då inte längre lika självklart. 

 

För att kunna skapa ett djup i studien och för att väva in fler synvinklar i reflektionen hoppas vi 

att ett psykoanalytiskt perspektiv kan bidra till detta genom att bidra med en åsikt kring orsakerna 

bakom vissa beteenden.  

    

Den tydliga narrativa karaktären på uppsatsen innebär att en rad olika teorier inom området 

påverkat uppsatsens utformning och struktur. Vi anser det därmed av betydelse att vi redogör för 

några av dessa teorier i vår teoretiska referensram.  
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3.2 Metaforperspektiven  

 

För att bringa ordning i ett material och för att skapa uppmärksamhet och relevans i det som sägs 

anser vi det vara viktigt att använda sig av bildliga uttryckssätt. Gareth Morgan lägger vikt vid 

användandet av så kallade metaforer, han anser att metaforer hjälper oss att betrakta och förstå 

organisationer. Vi kommer nedan vidare diskutera betydelsen av bildliga uttryckssätt och beröra 

några av de metaforer som kommer tillämpas vid analysen av det empiriska materialet.      

 

3.2.1 Kulturmetaforen  

 

Kulturmetaforen härstammar från Japans berömda industriföretag och det är då sambandet mellan 

kultur och ledningsstil har uppmärksammats. Japans framgång beror till stor del på deras 

kollektiva samhörighet i företagen och det ligger i deras kultur att man ska vara tillmötesgående 

och hjälpa varandra. En organisationskultur består av människor med olika personligheter men 

ändå gemensamma drag. En organisation kan tolkas som en sammanhållen grupp som tror på 

sina visioner. Subkulturer kan uppstå i samband med människor då alla i organisationen inte har 

samma ambitionsnivå, det kan handla om grupperingar och utveckling av subkulturella 

handlingsmönster och värderingar som skapar självförverkligande för individen. 

Företagskulturen består av förenade värderingar, åsikter och tolkningar. Kulturen innefattar 

händelseförloppet i en verklighetskonstruktion och i denna konstruktion kan individer tolka 

beteenden, ageranden och situationer. (Morgan, 1999) 

 

Utifrån kulturmetaforperspektivet kan ledare ställas inför en tolkning av sig själv i olika 

synvinklar. Det gäller att försöka uppnå en högre nivå i organisationen som ledare där man kan 

fråga sig själv hur man bidrar till den sociala konstruktionen, det innebär i sin tur att man 

verkligen förstår vilket bidrag man tillför i organisationen. Enligt det traditionella 

ledningsperspektivet kan ledare gömma sig från verkligheten bakom sin formella makt, funktion 

och roll och genom detta blir deras handlingar rättfärdigade av dem själva, utan att lägga en tanke 

i andras åsikter. Därför är det viktigt, enligt kulturmetaforen, att förstå att man som ledare är det 

som omgivningen uppfattar en som. Det fordras av ledaren att ha kännedom om deras bidrag och 

inverkan i verklighetskonstruktionen. (Morgan, 1999) 

 

3.2.2 Mekaniseringen tar befälet – organisationen som maskin 

 

Kännetecken för en byråkratisk organisation är organisationer som utarbetas och drivs som en 

maskin. Den byråkratiserade organisationen har inte enbart negativa aspekter utan det har även 

skapat grundläggande tankesätt av vad en organisation egentligen innebär. Ursprungligen 

kommer ordet organisation från grekiskans ”organon” som betyder redskap och instrument. 

Redskap och instrument kan förknippas med ett mekanistiskt tankesätt och organisationen får då 

den rollen som instrument i strävan om att uppnå de givna målen som organisationen har 

utformat. Det mekaniska tankesättet härstammar från tiden då maskinerna uppfanns under den 

industriella revolutionen i Europa och Nordamerika. Organisationen anpassades då efter 

maskinernas behov. (Morgan, 1986) 
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Frederick Taylor var en organisationsteoretiker som grundade den så kallade vetenskapliga 

ledningen, det vill säga Scientific Management. Den vetenskapliga ledningen och styrningen av 

företagen består av fem grundstenar:  

 Ansvaret ska förflyttas från arbetaren till chefen och med det menas att cheferna ska 

ansvara för planeringen och utformningen av arbetet, och arbetarens ansvar är att göra 

arbetet.  

 Effektivisera arbetet genom vetenskapliga metoder för att komma underfund med det 

effektivaste arbetssättet det vill säga beskriva arbetarnas uppgifter i detalj gällande hur de 

ska utföras.  

 Välja ut den personen som passar bäst för den specifikt utformade arbetsuppgiften 

 Effektivisera arbetet genom utbildning av arbetarna  

 Övervakning av arbetaren för att kontrollera att rätt metoder används i arbetet och för att 

erhålla de resultat som ingår i målen. (Morgan, 1986) 

 

I vägen mot standardiseringen av arbetet var det viktigt att hitta det effektivaste arbetssättet. Detta 

kom senare att kallas för Taylorismen. Den ligger bland annat till grund för McDonald´s 

organisationsprinciper, som har specialiserat alla steg i arbetet. Även på fotbollsplanen, i 

träningslokalen och inom löpning kan man känna igen Taylorismen. Taylorismens säregna 

kännetecken handlar om i hur stor utsträckning Taylor implementerade det mekaniska tankesättet 

i organiseringen av människor och arbete. I många organisationer är det en självklarhet att 

organiseringen i verksamheten ska ske genom en strukturering av tydliga restriktioner som 

sammanförs med tydliga linjer för att gynna kommunikationen, samordningen och kontrollen. 

Organisationer effektiviseras med hjälp av utbildning så att vi ska vara hemmastadda med 

positionen som man har i organisationen. (Morgan, 1999) 

 

Grundstenarna i den vetenskapliga ledningen är inte utformade för att kunna hantera den 

dynamiska organisationsvärlden i dagsläget. De kan idag istället ge upphov till att skapa problem 

i dagens organisationer. Metaforen griper in då vi betraktar och tolkar världen utifrån ett 

perspektiv, vilket kan förblinda oss inför nya perspektiv som världen kan ses utifrån. 

Organisationen kan förbise andra perspektiv genom att fokusera sig alltför mycket på det 

mekanistiska tillvägagångssättet. Den mekaniska synen leder till att vi ser de mänskliga 

synvinklarna som obetydliga och vi missar uppgifter av komplex och komplicerad karaktär som 

maskinerna inte har kapacitet att lösa. (Morgan, 1999) 

 

Taylors principer lämpar sig för organisationer som har enkla arbetsuppgifter, stabil omgivning, 

produktion av samma produkter och med mänskliga individer som verkar inom organisationen 

med ett förutsägbart beteende. Nackdelar med Taylorismen är att den inte kan hantera den 

dynamiska omvärlden med tanke på att dess uppbyggnad är specialiserad på att uppnå mål som 

har utformats tidigare. Maskiner har inskaffats för att uppfylla en funktion och därför passar det 

bäst för dem. En funktion som det mekaniska inte förmår att uppfylla är innovationsförmåga och 

kreativa handlingar av organisationsmedlemmarna. Det begränsar dess förmåga att se 

organisationen ur ett helhetsperspektiv och utveckla individernas kompetenser. Individerna 

omvandlas för att lämpa sig i den mekaniska organisationsstrukturen istället för att deras styrkor 

ska bygga upp organisationen. Det missgynnar organisationer och dess medlemmar ur aspekten 

att det sätter hinder för den personliga utvecklingen. Ur organisationens perspektiv kan man säga 

att de förlorar kompetens från de anställdas kreativa förmågor. (Morgan, 1986) 
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3.2.3 Organisationen som psykiskt fängelse 

 

Organisationer är uppbyggda och upprätthålls med medvetna och omedvetna processer, dessa 

processer kan i sin tur leda till att vi blir fängslade i bilder, uppfattningar, tankesätt och 

handlanden. Grunden till denna metafor kommer från Platons grotta som beskrivs nedan. 

Metaforen försöker ge oss insikt i att gå under ytan för att finna kontrollbehov som fängslar 

människor i handlingar och metoder i hopp om att förändra dessa. Genom att dessa aspekter 

kommer till ytan kan organisationen ha andra handlingsalternativ i beaktning. På så sätt blir man 

mer kreativ och mer förändringsbenägen. Metaforen uppmärksammar andra dimensioner, bland 

annat att ifrågasätta och ha en kritisk inställning för att tränga in i den komplexitet som 

organisationer stöter ihop med. (Morgan, 1999) 

 

3.2.3.1 Platons grotta 

 

Ursprungligen kommer tanken om ett psykiskt fängelse från Platon och hans bok Staten där 

metaforen presenteras om Sokrates som beskriver tillståndet mellan illusioner, verkligheten och 

kunskap. Metaforen handlar om människor vilka är instängda i en grotta och inte kan förflytta sig 

därifrån utan de har endast grottans inre vägg i sikte. Med hjälp av en eld i grottans öppning 

bildas skuggor på väggarna föreställande människor och objekt. På så sätt blandar människorna i 

grottan ihop skuggorna med verkligheten eftersom det enda de ser framför sig är skuggorna. Om 

någon av människorna inne i grottan skulle lyckas ta sig därifrån och ut i verkligenheten, skulle 

denna förstå att den tidigare uppfattningen de hade var skev. Vid hans återkomst till grottan 

skulle livet inte bli detsamma på grund av att verkligheten skulle vara något helt annat. På så sätt 

kan organisationer också bli fastbundna vid medvetna processer vilket gör att de får en torftig 

verklighetsuppfattning. (Platon, 1941)   

 

3.2.3.2 Icarus Paradox 

 

Danny Miller skriver i sin bok The Icarus Paradox om varför vi fastnar i invanda tankesätt och 

anser att organisationer hamnar i fällor när tidigare framgångar omvandlas till svagheter som 

bäddar för deras undergång. Icarus ingick i den grekiska mytologin, som hade en roll med vingar 

av vax och fjädrar som smälte i solen, vilket var hans tidigare framgång det vill säga vingarna 

och att han kunde flyga som i sin tur ledde till att han dog. På samma sätt kan företagskulturer 

med starka visioner ge upphov till att man blir förblindad. En verklighetsuppfattning leder till att 

det blir ett annat sätt att inte uppfatta verkligheten, ett perspektiv exkluderar ett annat och så 

vidare. Organisationer och deras medlemmar, i strävan mot bland annat enhetliga värderingar så 

att de kan agera på ett strukturerat sätt, ger upphov till att de riskerar att mista chansen att agera 

på ett annat sätt. (Miller, 1990)   

 

3.2.3.3 Freuds Försvarsmekanismer och det psykodynamiska perspektivet  

 

I tidigt skede i Frederick Taylors liv formades han som en kontrollerbar människa med disciplin 

och tydliga värderingar om arbete. Hans vänner beskrev honom som petig i lekar där han hade 
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tydliga regler om hur de skulle gå tillväga. Taylors liv var ett bra exempel på hur omedvetna 

processer och behov kan leda till effekter på en organisation. Med tanke på hans överspända 

personlighet kan man tydligt se en tendens att resultatet blev hans vetenskapliga ledningssystem 

på hans bakgrund och personlighet. Om man ser Taylors liv ur ett freudianskt perspektiv kan det 

liknas vid en anal och tvångsmässig personlighet. (Morgan, 1999) 

 

Författaren och läkaren Sigmund Freud anses vara grundaren bakom det så kallade 

psykoanalytiska perspektivet och hans tankar har påverkat många under 1900-talet 

(Nationalencyklopedin, 2010). Freuds tankesätt kan även vara av intresse då det handlar om att 

studera organisationsbeteenden samt ledarskap. Man kan finna avsikter och meningar med olika 

beteenden genom att fördjupa sig i det mänskliga psyket och dess dolda medvetenhet (Morgan 

1999). Hans idéer utgick bland annat från att han presenterade olika så kallade freudianska 

försvarsmekanismer, nedan följer några exempel av dessa: 

  

 Bortträngning vilket innebär att man undantränger oönskade uppslag och idéer till det 

omedvetna  

 Förnekande det vill säga man medger inte det faktiska, ett minne eller en känsla som ger 

upphov till en impuls 

 Fixering är en opåverkbar fokusering på en viss inställning eller ett handlade 

 Rationalisering utgörs av de bakomliggande motiven döljs genom scheman som försvarar 

och rättfärdigar egna inställningar 

 Idealisering det vill säga det läggs för stor vikt på de goda sidorna av en händelse på 

grund av att man ska kunna undvika de dåliga sidorna. (Morgan, 1999) 

 

3.3 Organisationsdramer 

 

Kaj Sköldberg skriver om olika så kallade organisationsdramer i sin bok Administrationens 

poetiska logik (1990) och dessa kan liknas vid olika perspektiv att uppfatta och utforma 

organisationer. Det finns fyra olika perspektiv att tolka organisationer utifrån, nämligen 

byråkratiskt, mänskligt, system- samt kulturperspektiv. Dessa perspektiv utgör de tragiska, 

romantiska, komiska och satiriska organisationsdramerna. Tre av dessa kommer vidare 

presenteras nedan då endast tre används som utgångspunkt inom kommande analys.   

 

3.3.1 Tragiskt organisationsdrama 

 

Det tragiska organisationsdramat beskriver organisationer som byråkratiska maskiner med 

fokusering på ekonomiska mål. Styrningen ur en tragisk aspekt kan ses som passerandet från ett 

oreglerat tillstånd till ett reglerat. Den består av optimeringsregler för att öka prestationen som 

mäts i skillnaden mellan output, det vill säga prestationen eller resultatet, och input, det vill säga 

resurserna. Man rationaliserar genom att använda lönsamhetstermer som översätts till siffror och 

bidrar till verktygen kontroll och uppföljning i organisationen. Problemställningarna med denna 

typ av styrning kan vara lätt fokusering på mätning. Det tragiska dramat går vidare ut på att 
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upptäcka världen medans däremot det romantiska dramat försöker uppfinna den, alltså kan man 

se det som att man först måste upptäcka världen för att sedan ha möjlighet att uppfinna den.
7
 

 

Synsättet på organisationer utgörs av olika delar som leds av lagar och regler. Det handlar om en 

utveckling då man i första skedet inte har kunskap om lagarna som ska följas till att man får 

kunskap om dessa. Organisationsstilen blir därmed separativ. Organisationsdramat har en 

metonym tankestil som delar upp verkligheten som förminskas i diskreta och tomma delar. Inom 

den metonyma tankestilen uppfattas ofta organisationer som separata delar med ytliga relationer 

som tillsammans utgör en gemensam helhet. Denna så kallade separativa organisationsstil och 

den metonyma tankestilen förenas tillsammans med den scientistiska metoden som gör sig 

gällande i det tragiska organisationsdramat. Den scientistiska metoden innebär att delarna som 

väljs ut är tomma och på så sätt blir delarna mätbara. Det långsiktiga målet är att finna lagarna 

med hjälp av de tomma delarna eller händelserna. (Sköldberg, 1990) 

 

Taylors bidrag hjälpte oss att förstå vad det tragiska organisationsdramat handlade om, att kunna 

tillämpa dramat i ett område där detta inte var en självklarhet. Därför kan det likna 

maskinmetaforen genom dess byråkratiska karaktär. En likhet med Taylorismen är att man väljer 

ut de som anses vara duktigast på att utföra arbetsuppgifterna, detta är även en av Taylors enkla 

principer. Organisationsdramat rymmer en del olika handlanden, bland annat affektuellt 

handlande, exempelvis känslomässigt handlade utan att ha i åtanke vad konsekvenserna kan bli 

och traditionellt handlande, det vill säga stigar som redan är upprepade, man har lärt sig att det 

alltid har varit på ett speciellt sätt och så ska det förbli. (Sköldberg, 1990) 

 

Simon Herbert är en nobelpristagare som har gett ett bidrag till det tragiska organisationsdramat 

om beslutsfattande vilket han anser är det mest centrala i organisationer. Med det menar han att 

en organisation fungerar bra om man fattar bra beslut. Hans så kallade beslutspremisser innebär 

att det finns ett antal olika premisser för att fatta bra beslut och att företagsledningens uppgift är 

att formulera dessa premisser. Ledningen indoktrinerar de personer som ska använda 

premisserna. I samband med det tragiska organisationsdramat talar man ofta om insatseffektivitet 

som är en kortsiktig kostnadseffektivitet. (Sköldberg, 1990) 

 

3.3.2 Romantiskt organisationsdrama  

 

Ett romantiskt organisationsdrama beskriver organisationer som mänskliga relationer med tonvikt 

på att finna meningar hos organisationen och dess verktyg, individerna och dess roller och 

relationer till verksamheten med hjälp av uttryck. Intryck som analyseras djupare kan vi vidare 

dra slutsatser ifrån om vad som ska förbättras i organisationer. Därmed har det romantiska 

organisationsdramat en så kallad expressiv organisationsstil där man vill komma till stånd med en 

långsiktig utveckling av mänskliga resurser. Utvecklingen genomförs från en oförståelse till 

kunskap och erfarenhet med hjälp av att man tror på människor och litar på att de ska ta sitt 

ansvar. Varje individ och varje situation är unik och tolkas beroende på situationen. 

Organisationsdramat har en metaforisk tankestil som grundar sig i den inre meningen. Den hör 

ihop med tankestilen som är ideografisk, som kännetecknas av urval av individer med meningar i 
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organisationer. Tolkningsmodellen handlar om förståelse där meningen är det långsiktiga som 

man söker efter och uttrycken är ett hjälpmedel för att finna meningen. (Sköldberg, 1990) 

 

Det romantiska organisationsdramat handlar om grundelementet gränsöverskridande som är en 

dimension man närmar sig. Dimensionen drar oss iväg till områden där vi inte vill vara. 

Slutsatser ryms inte inom detta drama och det är viktigt att våga utsätta sig för en situation där 

man kanske får nobben och ur ingenting skapas något betydelsefullt. Produktionsbegränsningar 

är något man belyser i romantiska dramat där en vanlig produktion består av personer som 

observerar och noterar, men en sofistikerad del innebär att vi känslomässigt sätter gränser. Dessa 

gränser platsar inte inom det tragiska dramat, det ger upphov till nivåskillnader. Utåt görs det inte 

synligt utan vi försöker dölja detta, vilket slutar i ironi när vi öppnar upp för nya möjligheter.
8
 

 

3.3.3 Satiriskt organisationsdrama 

 

Satiriska organisationsdramat präglas av tanken om en stark organisationskultur och effektivitet 

är ett sätt att leva upp till detta. Dramat rymmer en visionär ledning som hanterar de 

komplicerade aktiviteterna med sin helhetssyn, vision, symboler, värderingar och företagets 

identitet. Jämfört med de andra organisationsdramerna står det satiriska dramat för en egen 

föreställning då vi ifrågasätter det som tidigare varit självklart. (Sköldberg, 1990)  

 

Det satiriska organisationsdramat har en ironisk tankestil med sin genomträngande karaktär. Den 

kontextuella metoden försöker finna atmosfären som genomsyrar organisationen. 

Utgångspunkten ligger i det andliga perspektivet där man försöker hitta förhållandet mellan spår 

av atmosfären som genomsyrar organisationen. Det långsiktiga målet är att finna atmosfären med 

hjälp av skeendena. Organisationsstilen är permeativ i den meningen att en utveckling inte 

uppenbarar sig egentligen trots att det kan på många håll tyckas vara en förändring. (Sköldberg, 

1990) 

 

I viss mån kan denna organisationsstil skildra ett händelseförlopp där allting blir sig likt desto 

mer det förändras. Det handlar om sätt att visa det vi inte ser, till exempel symboler är ett uttryck 

för det vi inte ser, men det är också sociala konstruktioner. Inom politiken ser vi många satiriska 

drag då de som inte har haft makten har annorlunda strategier och man stjäl idéer och tankar från 

varandra. Politikerna som äger symbolerna får på så sätt relationer till väljarna. Satiren får oss att 

ta oss ur de situationer som vi hamnar i och det gör att vi kommer vidare trots att vi kollapsar. Vi 

måste leva i flera världar samtidigt, det vill säga pluralism. Satiren har varken en början eller ett 

slut utan den vänder och vrider på saker och ting med förändring som syfte. All utveckling enligt 

satiren bygger på missförstånd utan att vi är medvetna om det.  Det finns heller ingen absolut 

sanning i det.
9
  

 

En organisationskultur är resultatet av de sammanlagda symbolerna i en organisation. 

Subkulturer kan i den mån tolkas som beståndsdelar av symboler och ju mer beståndsdelarna 
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överlappar varandra, desto mer homogen blir organisationskulturen i företagen. Är 

beståndsdelarna istället avskilda genomsyras organisationskulturen av en heterogenitet. Både 

homogena och heterogena organisationskulturer det vill säga harmoni- och mosaikkulturer 

präglas av en kontextuell förklaringsart. Harmonikulturen genom dess genomträngande osynliga 

kultur och mosaikkulturen genom de sammanlagda subkulturerna som innefattar flera 

subkulturer, och var för sig inkluderar en kontextuell förklaringsart. Entreprenörskap och 

utveckling uppnås enklare i mosaikkulturer, men det ultimata är regnbågskulturer med vissa 

subkulturer som överlappar varandra. En mosaikkultur kan hindra att en utveckling genomförs 

eftersom det kan uppstå stridigheter som snarare missgynnar förändringen eller utvecklingen. I 

regnbågskulturen är tankestilen ironisk vilket inbegriper att motsägelsefullheten är det 

dominerande på grund av att kulturen tar för givet att spänningar och kollisioner av semiotisk 

karaktär existerar och att det även kan vara dramatiskt inom kulturen. Metoden är däremot 

kontextuell som utgår från en enhetlig helhet. (Sköldberg, 1990) 

  

3.4 Narrativ – en berättande metod 

 

Ämnet management kan i vissa fall vara svårt att definiera och många anser att teori inom fältet 

kan vara problematiskt att tillämpa i praktiken. Ämnet management kan betraktas både som ett 

praktiskt och ett akademiskt ämne, utmaningen ligger i att förstå relationen mellan teori och 

praktik.
10

 Ofta förväntar man sig att teorin man tar till sig oproblematiskt ska kunna tillämpas i 

verkligheten men så är ofta inte fallet, det krävs att teorin ständigt översätts och anpassas till 

verkligheten. Enligt Barbara Czarniawska (2004) hjälper den så kallade narrativa metoden till 

med att stärka kopplingen mellan teori och praktik. Den narrativa metoden är mycket vanligt 

förekommande inom managementfältet, genom metoden tillskriver man en managementtext en 

mening. Czarniawska menar även att kunskap i många fall sprids inom organisationer inbundna i 

diverse berättelser. (Czarniawska, 2004)  

 

Begreppet narrativ kan översättas med berättande (Nationalencyklopedin, 2010) och innebär att 

man integrerar händelser för att berätta och skapa förståelse för vad som har hänt genom att 

placera dessa i ett konkret sammanhang. Ofta behöver beteenden och händelser sättas in i någon 

form av narrativ berättelse för att man ska ha möjlighet att förstå dem. Czarniawska beskriver i 

sin bok Narratives in social science research (2004) om hur styrkan inom den narrativa metoden 

ligger i att man genom verkliga kopplingar har möjlighet att skapa förståelse och därmed dra 

paralleller mellan teori och praktik. Viktigt inom det narrativa är att man lämnar kopplingarna 

öppna så att möjligheten till omförhandling finns. Händelser och beteenden kan även organiseras 

utifrån olika meningsstrukturer, till exempel tragiskt, romantiskt, komiskt eller satiriskt. Det är 

vanligt att moderna historier ofta bildas med hjälp av de fyra troperna; Metafor, Metonym, 

Synekdoke samt Ironi. Beroende på vilken metod man väljer att anta då man konstruerar en 

historia så blir resultatet ofta mycket olika. (Czarniawska, 2004)    

 

I många fall kan man jämföra fallstudier med narrativ kunskap. Metoden innebär att man går 

djupare in i strukturen och vidrör inte enbart beteenden på ytan utan man försöker istället finna en 

bakgrund och orsaker till vissa beteenden. De narrativa berättelser som bildas av fallstudier 
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baseras ofta på praktikers egna teorier och beskrivningar av olika situationer, deras egna 

tolkningar av vardagliga situationer. Den narrativa metoden hjälper sedan forskaren att tolka 

praktikernas berättelser genom att man avslöjar och tillskriver mening. Den narrativa metoden 

kan användas på olika sätt, ett av dessa är att använda sig av Hernadi´s hermeneutiska triad.
11

 

 

Inom vetenskapen är det inte lika vanligt att uppmärksamma den berättande aspekten. Man är 

mer fokuserad på konkretisering och man behandlar inte lika mycket kringinformation som inom 

det narrativa. På grund av detta tillskrivs oftast en röd tråd inom vetenskapen men denna röda 

tråd är oftast inom den narrativa metoden upp till läsaren att tolka. Den narrativa metodens 

uppgift blir att lämna så mycket information som möjligt och skapa mening så att man möjliggör 

för läsaren att urskönja en röd tråd.
12

 Barbara Czarniawska beskriver i sin bok Narratives in 

social Science research (2004) hur viktigt det är med en så kallad plot, det vill säga intrig, då 

man konstruerar en berättelse. Man bör alltså väva samman händelserna i en viss ordning som 

sedan läsaren bör kunna tolka fram. Plotten ska bidra till en poängfull ”story”, sammanställer 

man enbart händelser i en kronologisk ordning riskerar man att storyn blir poänglös. Styrkan i en 

berättelse finns ofta att finna i intrigen och inom managementfältet är abduktionen en vanlig 

metod för att skapa en intrig.
13

   
 

3.4.1 Hernadi´s hermeneutiska triad 

 
I vår uppsats kommer vi använda oss av ”Hernadi´s hermeneutiska triad” som tolkningsmodell. 

Modellen tillåter oss att gå på djupet med den empiri vi samlat in genom att man genomför tre olika 

delmoment. Det första steget som kallas explication, går ut på att man antar ett förhållningssätt där 

man ställer sig under texten och genomför en rekonstruktion av texten. Man agerar som en naiv och 

semantisk läsare där man helt enkelt försöker återberätta texten så exakt och konkret som möjligt. 

(Czarniawska, 2004) 

 

I steg två i Hernadi´s hermeneutiska triad, explanation, agerar man mer som en semiotisk läsare, det 

vill säga att man antar ett mer kritiskt förhållningssätt där man nu står över texten istället för under 

den. Man har som syfte att komma underfund med varför texten säger det den säger och man studerar 

även hur det sägs och uttrycks, man genomför en dekonstruktion av texten. För bra resultat skulle det 

vara omöjligt att gå direkt från steg ett till steg tre i modellen, det krävs att man passerar steg två för 

att komma fram till vad författaren egentligen säger för att man tillslut ska kunna bilda sig egna 

uppfattningar och ståndpunkter. Man kan i steg två välja att konstruera en subjektiv förklaring där 

man försöker finna författarens mening och avsikt med texten genom att först försöka förstå 

författarens tankar och hjärna. Detta förhållningssätt samspelar inte helt med veteskapliga texter och 

därmed väljer man oftast att genomföra en objektiv förklaring då det handlar om vetenskapliga texter. 

Man relaterar i dessa fall mer till externa strukturer som till exempel klass, maktförhållanden, kön 

eller någon historisk händelse. Tillsist kan man även välja att genomföra steg två som en konstruktiv 

förklaring där resonemanget bygger på att man inte kan finna mening i texten genom någonting. 
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Mening skapas istället från det som redan existerar, till exempel en text, en tradition eller en genre, 

under interaktion mellan läsaren och texten, bland läsare och mellan författaren, läsaren och texten. 

(Czarniawska, 2004) 

 

Sista steget i triaden, exploration, innebär att man nu står istället för texten och genomför en ny 

konstruktion. Man svarar på frågan vad jag som läsare anser om saken och man väger in sina egna 

erfarenheter och tankar i texten. I många fall tenderar den subjektiva läsaren att lägga lite mindre vikt 

vid steg två och istället direkt börja utnyttja sina egna erfarenheter för att utforska ämnet. Den 

objektiva läsaren däremot tenderar att inte lägga särskilt stor vikt vid steg tre då det kan anses 

opassande då det handlar om vetenskapliga texter och studier. Slutligen önskar den konstruktiva 

läsaren ägna tid åt att reflektera över sina egna tankar och ståndpunkter i sammanhanget och utveckla 

sin egen identitet genom texten. (Czarniawska, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.1 Brister inom Hernadi´s hermeneutiska triad 

 

I vissa fall kan steg ett i Hernadi´s hermeneutiska triad innebära en problematik då det handlar 

om att man ska återberätta en text som härstammar från en fallstudie. I många fall är empirin inte 

helt fullständig och det kan vara svårt att återge information från en intervju helt ordagrant. 

Risken finns att information går förlorad på grund av ostrukturerade intervjuer och att 

meningsinnehåll därmed riskerar att gå förlorad. Ett annat problem man måste vara medveten om 

då man utformar steg ett i Hernadi´s hermeneutiska triad är att ett ”politiskt spel” lätt kan färga en 

översättning eller en sammanfattning av en text. Detta då intervjun formats utefter de frågor som 

ställts under intervjun och därmed kan författarens egna tankar ibland lysa igenom i texten. 

(Czarniawska, 2004) Är man medveten om detta i förhand minskar risken för att denna situation 

ska uppstå. Författaren av en text kan man säga har en viss makt
14

 då författaren lätt kan påverka 

hur en text ska uppfattas genom val av dialekter, formuleringar, ordval och uttrycksval. Man kan 

alltså relativt enkelt skilja två texter åt som egentligen grundar sig på information från en och 

samma intervju. För att undkomma denna problematik har vi valt att använda oss av diktafoner 

under intervjuerna och därefter ordagrant sammanställa det som sades. (Czarniawska, 2004) 
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 Bassim Makhloufi universitetsadjukant, föreläsning 16/11-2009 vid Högskolan i Borås, berättelsens intrig, ”the 

plot”. 

Hernadi´s 
hermeneutiska triad 

Steg 1: Explication 
Att stå under texten 

Semantisk läsare 
Rekonstruktion 

Steg 2: Explanation 
Att stå över texten 

Semiotisk läsare 
Dekonstruktion 

Steg 3: Exploration 
Att stå istället för texten 

Konstruktion 

Figur 2 - Vår egen visualisering av Hernadi´s hermeneutiska triad (Czarniawska 

2004, s. 60) 
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I samband med Hernadi´s hermeneutiska triad ska man även vara medveten om att man i steg två 

i modellen omöjligt en gång för alla kan avgöra avsikten med en text. Avsikten läggs i en text 

varje gång en läsare går in i den. Genom våra erfarenheter har vi bildat oss olika referensramar 

som avgör hur vi uppfattar och tolkar en text. Detta bör man vara ödmjuk inför och respektera att 

så är fallet. (Czarniawska, 2004)    

 

3.4.2 Polyfoni  

 

Ordet polyfoni kan jämföras med ordet flerstämmighet (Nationalencyklopedin, 2010) och inom 

managementsammanhang menar man olika åsikter som kommer till tals genom olika dialekter 

och röster. Olika dialekter rymmer inte enbart språkligt uttal utan även hur saker och ting tolkas 

och hur man lägger tyngd och mening på olika saker, olika dialekter utgör helt enkelt olika 

uttryckssätt. Centralisering utgör i många fall ett fenomen som motarbetar olika dialekter inom en 

organisation, genom centraliseringen förlorar man dialekterna och möjligheterna till att se 

särskildheter och därmed olika lösningar och kompetenser. Genom centraliseringen tenderar 

individer inom en organisation att bli främlingar i sin egen dialekt, de mister förmågan att 

uttrycka sig då de allt mer tar till sig en ny dialekt. Centralisering har haft ett naturligt inslag 

inom många organisationer då man bland annat i många fall strävar efter ett enhetligt språk. 

Polyfonin innebär att olika dialekter kommer till tals samtidigt inom en organisation och därmed 

ställer sig polyfonin mot centraliseringen då centraliseringen tenderar att förlora olikheter och 

identiteter. Strävan efter ett perfekt språk kan jämföras med en reduktion där man tappar viktiga 

inslag.
15
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4 Behandling samt analys av empiriskt material   
 

I följande kapitel kommer vi behandla vårt empiriska material med hjälp av Hernadi´s 

hermeneutiska triad. Modellen består av tre delar, explication, explanation respektive 

exploration. I del ett har vi valt att framställa redogörelsen av intervjuerna uppdelat i olika 

teman som är av betydelse för fortsatta analys. I del två har vi sedan försökt stå över texten och 

dekonstruera den med hjälp av olika teoretiska kopplingar. Slutligen kommer vi stå istället för 

texten och vi kommer då att konstruera en egen utforskande text. Först av allt följer en kort 

företagspresentation.  

 

4.1 Företagsbeskrivning 

 

Det företag vi valt att låta vår fallstudie baseras på är ett medelstort svenskt företag inom den 

privata sektorn. Företaget befinner sig inom träindustrin och tillverkar bland annat garderober. 

Företaget är relativt ungt och har endast varit verksamt i drygt två år, i dagsläget har företaget 

cirka 150 anställda. Det företag vi besökt ingår i en större koncern som är verksam i flera länder 

runt om i världen. 

 

Företaget satsar i dagsläget mycket på att ha en hög automationsgrad i sin fabrik för att 

effektivisera och spara pengar. Produkten som tillverkas ska inte vidröras under tillverkningen 

utan allt sker per automatik och operatörerna som arbetar i produktionen behöver endast fylla på 

med material och underhålla maskinerna.  

 

Företagsledningen ser hoppfullt på framtiden och visionerna är stora. Man har bland annat som 

mål att förkorta orderledtiden med två dagar samt att genomföra en prisreducering. Man hoppas 

även kunna höja kvalitén så att inga kundreklamationer ska förekomma. Först och främst behöver 

i detta sammanhang transportförutsättningarna förbättras.  

 

Den största delen av företagets anställda befinner sig inom den operativa verksamheten och 

arbetar som operatörer. De övriga anställda befinner sig i företagsledningen eller inom 

stödfunktionerna. Nedan följer ett organisationsschema.     
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Verkställande direktör 
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chef 

Produktions
-chef 

Kvalitets-
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Marknads
-chef 
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Skift C 

Skift D 

Skift E 

  order 

logistik 

inköp 

material 
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utlastning 

produktionsingenjör 

lastning 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

   

     

 

 
 

 

 

Vi har valt att låta företaget vara anonymt i vår uppsats då vi har en känsla av att intervjun och 

svaren blir mer öppna och ärliga vilket är en förutsättning för att den metod vi valt att använda 

oss av ska komma tillrätta.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 - Organisatiosschema (egen visualisering av internt material från företaget) 
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4.2 Explication - Återgivande beskrivning från intervjuerna   

 

Följande texter baseras på det empiriska material vi tagit del av under intervjuerna med 

respondenterna. Respondenterna utgörs av företagets VD som är i fyrtioårsåldern och som har 

varit verksam på företaget i cirka två år. Företagets produktionschef är knappt 30 och han har 

varit verksam på företaget i drygt ett år. Under produktionschefen verkar produktionsledaren 

som är 35 år gammal och även han har haft sin befattning på företaget i drygt två år. Sist 

intervjuade vi en av operatörerna på företaget, han var 26 år gammal och har arbetat på 

företagets sedan dess start.  

   

4.2.1 Företagskultur och företagsanda 

 

Samtliga respondenter beskriver tydligt hur de uppfattar företagskulturen på företaget. Företagets 

VD beskriver bland annat hur företaget i dagsläget fortfarande befinner sig i en så kallad 

nybyggaranda, generellt i fabriken. Detta upplever han som en ”häftig” känsla men han ser 

samtidigt att det finns en baksida med detta, att personalen vill åstadkomma mycket och har höga 

mål men att tiden inte alltid räcker till. Han tror att många av de anställda upplever det som att 

hjulet ibland snurrar lite för fort. Detta beskriver även medarbetaren, operatören, då han anser att 

arbetsfördelningen kan förbättras. Han beskriver hur det från ledningens sida beslutas om mycket 

som ska genomföras och ofta väldigt fort och att delegeringen inte alltid fungerar bra, vissa får ta 

mer ansvar än andra vilket kan påverka de dagliga uppgifterna som måste genomföras.  

 

VD:n berättar även att företaget lever i smekmånaden på grund av företagets unga ålder och att 

de måste förbereda sig inför det filosofiska bakslaget om 6-12 månader. Med det menas att 

personalen kommer att börja ifrågasätta om de verkligen vill arbeta med robotar resten av livet 

och om det är värt att pendla till arbetet. Det kommer att påverka personalen som är i 

produktionen mer än vad det kommer påverka ledningsgruppen tror VD:n. Personalens höga 

ambitionsnivå kan medföra att de ”bränner fingrarna” rejält och lämnar företaget, då har företaget 

ingen användning av deras kompetens.  

 

Stämningen på företaget beskriver alla respondenter som god, öppen, naturlig, lättsam och 

kommunikativ men att det ibland uppstår motsättningar, till exempel mellan olika skift. Det kan 

handla om att ett skift lämnat efter sig en ostädad arbetsplats när nästa skift ska ta över vilket lätt 

kan skapa dålig stämning eller att en maskin strular speciellt mycket och att stämningen 

automatiskt då påverkas.  

 

Det finns en tolerans för att företagets medarbetare i vissa fall bryter den hierarkiska ordningen 

då till exempel en av operatörerna kan vända sig direkt till företagets VD men man är samtidigt 

medvetna om att detta kan skapa dålig stämning. VD:n anser att det är positivt att alla ska ha 

möjligheten att vända sig direkt till honom och han tror att hans medarbetare anser att det är lätt 

att prata med honom, han hoppas att de förstår att han intresserar sig för varje individ. Detta 

försöker han även visa genom att lära sig varje medarbetares förnamn, detta anser han vara en 

självklarhet för att kunna se varje individ. Mest positivt med VD:ns arbete är att han får 

möjligheten att bygga kulturen i företaget och förverkliga sina visioner.  
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Även produktionschefen upplever att kommunikationen drivs framåt på ett bra sätt, relationen är 

så pass öppen att medarbetarna direkt kan gå till produktionschefen med tankar och synpunkter. 

Däremot arbetar han ständigt med att få produktionsledaren att sköta den dagliga kontakten med 

sina underställda. När han antog tjänsten som produktionschef ringde vissa medarbetare hem till 

honom under helgen vid haverifel utan att ha diskuterat detta med produktionsledaren och han 

fick då hänvisa till närmaste chef eftersom produktionschefen inte kan påverka något hemifrån. 

Han tror att det inträffade på grund av hans unga ålder då många kände att de kunde vända sig till 

honom lättare.  

    

Trots att samtliga respondenter själva upplevde stämningen som god på företaget påpekade de 

samtidigt att de misstänkte att alla inom företaget inte upplever det likadant. En av operatörerna 

beskrev hur man på hans skift vid företagets start fick möjlighet att åka på en gemensam resa där 

man ”tvingades” att umgås privat vilket troligtvis har bidragit till den idag goda stämningen. 

Övriga skift har inte fått möjligheten att åka på någon resa och operatören har starka misstankar 

om att det på vissa skift råder åldersgrupperingar. Medarbetaren beskriver vidare hur 

åldersfördelningen ser ut på de olika skiften, de är allt mellan 22 och 58 år gamla, och denna 

spridda fördelning tror respondenten är med och bidrar till den goda stämningen.       

 

Under intervjun berättade VD:n om hur han upplevde övergången från att vara fabrikschef till att 

bli VD. Den nya titeln som VD medförde att den svenska traditionella strukturfascismen 

framträdde inom organisationen. Den innebar att han blev en ny person i och med den nya titeln 

och på grund av detta kunde inte de underställda framställa lika mycket feedback som tidigare. 

Skillnaden blev mycket tydlig och konkret. Ett exempel för att förklara strukturfascismen på 

företaget är arbetströjorna som de anställda bär. Vid ett tillfälle skulle företagets VD deltaga i ett 

lite finare kundbesök och han tog då på sig en vit skjorta, till skillnad från den vanliga 

arbetströjan han oftast använder. Detta väckte stor uppmärksamhet och han fick kommentarer om 

sin klädsel, de frågade vid flertalet tillfällen om det är något speciellt som händer med tanke på 

klädseln. VD:n upplever denna reaktion som fördomsfull med tanke på att de underställda 

förväntar sig att en VD ska klä sig i kostym och slips. Detta gäller även VD:ns beteende, att hans 

plats inte är ute i produktionen utan snarare på hans kontor. Dessa åsikter och tankar arbetar VD 

kontinuerligt med för att förebygga, han vill minska avståndet mellan tjänstemän och 

kollektivare. Han försöker på så vis öka delaktigheten i produktionen även hos övriga inom 

ledningen. Genom detta försöker han skapa en samhörighet och att de tillsammans kan 

genomföra något, alla ska ha förståelse för var persons uppgift och betydelse. På sina håll 

uppskattas inte detta beteende då vissa anser att tjänstemännen, trots detta, visar sig för lite i 

produktionen.    

 

Vissa av respondenterna anser att det råder en kulturskillnad på företaget när det gäller 

åldersaspekten vid kommunikation, VD:n beskriver bland annat hur han upplever det som att 

yngre har lättare att vända sig direkt till honom för kommunikation. VD:n anser att det är en 

styrka att ha en blandning av äldre och yngre chefer på företaget, men menar att företaget idag 

inte har den optimala mixen på grund av företagets unga ålder. Han önskar att könsfördelningen 

skulle förbättras så att fler kvinnor kunde arbeta i företaget, det har funnits kvinnliga sökanden 

för tjänster i produktionen men de har backat ur då de har fått följa med på en produktionsrunda.      

 

Produktionschefens vardag består av en produktionsrunda till att börja med, för att följa upp hur 

produktionen har gått framför allt över natten. Han stämmer av med personalen för att få sig en 
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bild över hur det går i fabriken. Därefter håller han i ett morgonmöte för att följa upp hur det har 

gått i produktionen och hur de ska arbeta för att förbättra det. Det bästa med produktionschefens 

arbete är att få chansen att arbeta med människor och utvecklas som grupp i rätt riktning samt att 

se helheten och ha ansvaret från dess att materialet kommer in till fabriken tills leveransen. De 

negativa sidorna i hans arbete är att det är svårt att släppa arbetet när han kommer hem när det går 

dåligt i fabriken.    

 

Produktionsledaren på företaget beskriver under intervjun situationen då han skulle anställas på 

företaget. Han kände vid den tidpunkten att han hade stannat upp i sin utveckling på sin tidigare 

arbetsplats och att han där inte längre hade möjligheten att utvecklas, han ville utveckla 

organisationen men upplevde sig ständigt motarbetad. Istället såg han möjligheten i detta företag. 

Han beskriver hur han redan under första intervjun insåg att företaget stod för precis samma 

åsikter och värderingar som han själv värdesatte. Man hade på företaget bland annat för avsikt att 

arbeta mycket i team, att operatörerna skulle få ta mycket eget ansvar samt att så kallade 

”brandkårschefer” inte skulle få existera, det vill säga att cheferna enbart gör 

”brandkårsutryckningar”. Produktionsledaren fick även känslan av att det inom företaget fanns 

goda möjligheter till avancemang. Ytterligare en fördel som produktionsledaren beskrev var att 

företaget vid det laget hade rekryterat personer från mycket spridda geografiska områden och 

med varierande bakgrunder vilket gjorde att han såg möjligheter i att kunna lära sig mycket, att 

man på företaget skulle kunna ta del av varandras erfarenheter.  

 

4.2.2 Företagets syn på ledarskap 

 

När VD:n först började på företaget för drygt två år sedan började han som produktionschef. Vid 

detta lag upplevde han ett avståndstagande från övrig personal och kommunikationen med övriga 

chefer var bristfällig och i vissa fall trög. Många hade starka åsikter om hans tidigare delaktighet 

inom militären och slutsatser drogs gällande hans personlighet.   

  

En ledare som agerar som VD:n själv inte agerar betraktar han som en bra ledare. En bra ledare 

bör ge frihet under ansvar och vara ärlig. VD:n själv anser sig vara självständig, delaktig och 

närvarande i sin roll som ledare och han anser att ledaren alltid ska finnas på plats om någon 

söker honom eller henne för ta få hjälp. Han anser också att chefen inte bör lägga sig i 

smådetaljer. VD:n betraktar sitt agerande då han försöker lära sig alla anställdas namn på 

företaget som ett sätt att sänka gardet och förhindra strukturfascism. VD:n beskriver vidare att det 

krävs en viss mognad i ledarrollen och att man bör ha samlat på sig erfarenhet, både av positiv 

och också av negativ karaktär, för att kunna relatera till något när saker och ting sker. Han 

nämner sig själv som ett exempel då han menar att han själv blivit en bra ledare på grund av all 

den erfarenhet han bär med sig från mycket skilda områden. Han tvivlar på att han själv hade 

antagit en ledande position för 25 år sedan då han anser att han vid det laget inte var redo för de 

utmaningar ledarskapet innebär, han ansåg sig varken redo kompetens- eller 

personlighetsmässigt. All erfarenhet han under sina yrkesverksamma år hunnit samla på sig har 

gjort honom till den ledare han är idag. VD:n betonar även att erfarenhet av olika branscher och 

olika typer av företag gynnar ledarskapet.  Han berättar vidare om att han hade fått ett annorlunda 

bemötande som chef om han var 25 år i den bemärkelsen med förutfattade meningar om unga 

chefer. Ju knivigare beslut som ska fattas, desto mer får de övriga tanken att ”kom inte här och 
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bestäm”. Det är lätt att måla upp en bild om en ung chef och VD:n tror att man behandlas 

annorlunda initialt på grund av att man är ung särskilt när det gäller högre ledarpositioner. 

     

VD:n ser sig själv som en entusiasmerad och närvarande chef och han tror att han uppfattas som 

tydlig och att medarbetarna förstår hans tankar. Han tror och hoppas att han är bra på att bekräfta 

den enskilda individen. Negativt i hans ledarskap är hans otåliga sida där han vill se snabba 

resultat. Han upplever det som positivt då hans underställda framställer kritik och feedback och 

han försöker att vara öppen för alla åsikter och beroende på vad det handlar om försöker han 

förändra och anpassa i den mån det går. Han anser dock att hans underställda skulle kunna bli 

ännu bättre på att ge feedback och kritik.  

 

VD:ns dagliga rutiner består bland annat i att han genomför två produktionsrundor, en på 

förmiddagen och en på eftermiddagen. Detta gör han för att visa sin delaktighet och öppna för en 

dialog med alla anställda. Han försöker både prata med alla samtidigt som han gärna själv ”kavlar 

upp ärmarna och tar ett tag”, detta tror han upplevs som positivt.  

 

När det gäller rekryteringar av nya chefer anser VD:n att erfarenhet är av stor vikt men att 

personlighet även påverkar. Han är tveksam till befordran av en person efter mycket lång tid på 

företaget, har man inte sett potentialen tidigare finns den troligtvis inte. VD:n anser vidare att det 

krävs mer erfarenhet desto högre upp i organisationen man befinner sig. Detta på grund av att de 

beslut man fattar i högre positioner får en större direkt påverkan på individerna inom 

organisationen. VD:n föredrar att man, för att bli en bra chef, först bör börja på nivå ett som chef 

och att man därefter arbetar sig successivt uppåt. Detta föredrar han då en produktionsledares 

beslut inte påverkar lika många som de beslut som ledningsgruppen fattar, det är därmed en bra 

skola att gå. Att direkt börja arbeta på ledningsnivå är att kasta sig in i något man egentligen inte 

har förutsättningar för och man får då ”lära sig den hårda vägen”.    

 

Då VD:n skulle anställda företagets nya, unga, produktionschef såg han passionen som 

produktionschefen bar på och VD:n kunde även se sig själv i hans beteende. Trots VD:ns åsikter 

om hur en bra ledare bör vara menar han att produktionschefen var mycket mogen för sin ålder. 

VD:n och produktionschefen hade sedan tidigare deltagit i ett projekt tillsammans och det var där 

VD:n fick upp ögonen för produktionschefen. Han är osäker på ifall han hade gett 

produktionschefen chansen ifall han inte sedan tidigare hade kännedom om honom, ifall han hade 

sökt som en extern part. VD:n menar att han gör både företaget och den unga chefen en otjänst 

ifall han väljer att anställa en ung chef, detta vill han inte bidra till, det blir orättvist mot båda 

parter.    

 

Produktionschefen beskriver sin syn på saken och menar att han sedan länge haft som mål att bli 

ledare men att han inte direkt tänkt sig själv som chef i så pass unga åldrar, han blev 

produktionschef redan när han var 26 år gammal. Han menar att det kan vara bra att samla på sig 

erfarenhet innan man antar en ledande position. På frågan om han har upplevt att han fått någon 

reaktion på hans ålder avseende tjänsten som produktionschef, svarar han nej. Produktionschefen 

menar att det hade blivit reaktioner om han hade sökt tjänsten som en extern person och anser att 

det var fördelaktigt att han deltog i projektet då fabriken byggdes upp.  

 

Produktionschefen beskriver sig själv som en närvarande ledare och ser alla medarbetare som 

individer. En bra ledare enligt honom ska inte lägga sig i detaljer utan ska finnas där när man 
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behöver honom eller henne. Man ska få riktlinjer så att man kan arbeta utifrån dessa med stor 

handlingsfrihet. Medarbetaren ska slutföra uppgifterna och få feedback efteråt. 

Produktionschefen anser att han har vuxit som ledare när det gäller delegering för att kunna hinna 

med alla arbetsuppgifter. Tidigare tog han på sig alldeles för mycket arbetsuppgifter och kände 

att han var otillräcklig. Dels är hans ålder en påverkande faktor och dels berodde det på att han 

inte hade kommit in i arbetet ännu. Nu har han kunskap om personalens styrkor och vet vem han 

ska delegera till för att erhålla bättre resultat. En viktig lärdom som produktionschefen har dragit 

av en tidigare anställning är att det är en förutsättning att få med personalen för att åstadkomma 

utvecklingar och förändringar.   

 

Produktionschefen anser att det krävs en personlig mognad för vissa ledartjänster, inte 

åldersmässigt utan personlighetsmässigt. Personliga egenskaper är viktigare inslag i ledarrollen, 

erfarenhet är något man erhåller med åldern. Vid en jämförelse med en ung och en äldre chef ser 

produktionschefen att en äldre chef saknar framåtdrivet och är nöjd med situationen så som den 

är. En yngre chef har fördelen att man kan formas med vad organisationen vill och är mer 

förändringsbenägen. De yngre cheferna har en vana i att saker ska utvecklas och att det ständigt 

sker förändringar. Om 20 år tror produktionschefen att han besitter en helt annan erfarenhet och 

förmår att enkelt lösa olika situationer, han behöver då inte pröva sig fram. Då kan han stänga av 

arbetet när han är hemma.  

 

Rekrytering är en av produktionschefens arbetsuppgifter, främst gäller det nyanställning av 

produktionsledare. Viktiga inslag vid rekrytering av produktionsledare är rätt attityd, tekniskt 

intresse och gärna ledarskapserfarenhet. Det är inte ett krav att man ska ha arbetat som 

produktionsledare tidigare utan menar att ledarskapserfarenhet även kan fås genom till exempel 

att ha varit aktiv i föreningsliv, idrottslärare, facket eller ha varit brandman.   

  

Vidare beskriver en av företagets produktionsledare sin syn på ledarskap, han anser att stimulans 

utifrån är mycket viktigt för att ha möjlighet att utvecklas och inte stanna upp. Har man varit 

verksam som chef på ett företag under en längre tid tror han att man blir ”instöpt” i ett visst sätt 

att tänka och att man får svår att tänka i nya banor. Han tror att det ofta handlar om rädsla när det 

kommer till nytänkande och att många ser för kortsiktigt när det gäller olika beslut, att man ser 

för mycket till resultatet. Att genomföra förändringar innebär ofta att resultatet kortsiktigt sjunker 

innan det kommer igen och då har cheferna av erfarenhet kommit fram till detta och man håller 

sig då gärna fast vid gamla invanda rutiner som visat sig ge bra resultat. Produktionsledaren ser 

uppenbara risker med att chefer sitter för länge på sina positioner då risken finns att man tillslut 

inom gruppen börjar ”hålla varandra bakom ryggen” och att en så kallad kompiskänsla börjar 

infinna sig.  

 

Produktionsledaren beskriver att man på företaget anlitar en extern konsultfirma som vid behov 

besöker företaget för att hjälpa cheferna på de olika nivåerna. Konsultfirman är specialiserade på 

så kallad leanmanufacturing som både är ett produktionskoncept och en form av ledarskap. 

Konceptet går ut på att operatörerna själva gör en hel del då det är de som betraktas som 

experterna. Produktionsledarens uppgift blir att skapa förutsättningar för att detta ska kunna ske. 

Produktionsledaren ser engagemanget från den externa konsultfirman som enbart positivt då de 

hjälper dem att inte fastna vid gamla rutiner. Konsultfirman anlitades av företagets VD då han 

tillsattes.  
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På företaget finns det en stor delaktighet från chefernas sida. Produktionsledaren beskriver hur 

både VD och produktionschef förlägger stora delar av sin arbetstid ute i produktionen för att 

kunna vara delaktiga och visa sig närvarande och detta upplever han som positivt, känslan av Vi 

och Dom som ofta infinner sig mellan ledning och medarbetare försvinner. Delaktighet anser han 

karaktäriserar hela företaget och det utmärker även företaget från andra.  

 

Produktionsledaren beskriver sitt eget ledarskap som lyssnande och tydigt. Han ser det som 

positivt om man sätter upp tydliga ramar för sina underställda. Han tror att hans syn på sitt eget 

ledarskap stämmer relativt bra överens med hur hans underställda upplever det. När det gäller 

äldre och yngres syn på hans ledarskap tror han inte åsikterna skiljer sig särskilt mycket åt. En 

åldersfördelning inom arbetsgruppen är att föredra då man i de fallen täcker in ett mycket brett 

spektra, de yngre är till exempel bättre på datorer och är i regel mer ivriga och drivs av enorm 

vilja medans de äldre besitter en enorm kunskap och är mer lugna och strukturerade och arbetar 

efter gamla vanor. För många yngre på en arbetsplats tror produktionsledaren kan leda till för 

mycket ”skoj och lek” medans för många äldre å andra sidan kan medföra att man i för hög grad 

arbetar utifrån inkörda mönster och rutiner. Produktionsledaren önskar att han vore bättre på att 

ge feedback åt sina underställda samt att de i sin tur borde bli bättre på att ge honom feedback. 

Han önskar även att han vore bättre på att delegera. I dagsläget väljer han ofta att lösa saker själv 

då det är smidigast och går fortast och då han misstänker att yngre i vissa fall kan känna sig 

pressade då de får någon extrauppgift tilldelad sig. Dock anser han att han borde ta sig tid att lära 

de yngre lösa situationerna trots att det tar lite längre tid. En av operatörerna beskriver sin syn på 

saken och menar att för mycket sidouppgifter i vissa fall kan upplevas som jobbigt och det får 

som följd att man inte hinner med sina vanliga uppgifter. Ibland saknas denna insikt hos 

cheferna. Delegeringen kan alltså ibland bli för stor och han beskriver det som att det har att göra 

med att man är starkt resultatinriktade.    

 

En ledarskapsstrategi man på företaget tillämpar gör sig gällande då samtliga anställda ständigt 

bär hörselskydd som även bär på funktionen att de fungerar som hörlurar och mikrofoner. Dessa 

ska alltid vara påslagna och det innebär att alla anställda alltid kan höra vad var och en säger. 

Arbetsledarna kan därmed när som hels välja frekvens för att avlyssna och även kommunicera 

med sina kollegor. Respondenten såg enbart positiva aspekter med systemet men han medger att 

det troligtvis finns de som upplever det som övervakade och observerande.   

 

Då konflikter uppstår på företaget anser produktionsledaren att han snabbt bör ta tag i problemet 

och samla inblandade parter och föra en diskussion med dem för att finna en lösning. Konflikter 

behöver inte alltid vara till ondo, det kan även leda till nytänkande. En av operatörerna beskriver 

hur man öppet kan kommunicera problem till sina chefer men han upplever att de inte alltid tas 

på allvar, detta innebär ofta stor frustration.  

 

Relationen mellan cheferna på företaget anses vara god men att feedback dem emellan skulle 

kunna förbättras. Produktionsledaren beskriver hur hans chef, produktionschefen, ibland kan bli 

lite väl ivrig och impulsiv vilket inte alltid uppskattas. Detta kan han till viss del sammankoppla 

med chefens unga ålder men mest är hans unga ålder fördelaktigt då de får en men ”kompislik” 

relation, mer avslappnad och öppen. Dock saknar han erfarenhet som kan vara bra att ha som 

chef.  
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Operatören som intervjuades beskriver hur han redan tidigt efter sin anställning på företaget blev 

tilldelad fler ansvarsområden. Han tror att det handlar om personlighet och vilja när det handlar 

om vilka medarbetare som blir tilldelade mer ansvar samt vilka som blir befordrade. Han anser 

dock inte att han borde ha mer fördelar jämfört dem sina kollegor för det extraansvar han bär på 

utan han betraktar det snarare som att han får skylla sig själv som åtagit sig uppgifterna.  

 

Operatören menar att det är viktigt med en åldersfördelning men att erfarenhet inom en grupp är 

viktigt. Enbart yngre kan medföra en problematik samtidigt som de besitter egna kvaliteter. När 

det gäller acceptans hos chefer tror operatören att det kan vara svårare för yngre. Det kan till 

exempel bli svårt för en 23 år gammal person att försöka komma in på ett företag och bestämma, 

han uttalar det som att ”ingen vill väl ha en 23-årig snorunge till chef”. Han tror helt enkelt att 

man har mer respekt för äldre än för yngre. Han beskriver hur han ser på det faktum att företagets 

produktionschef är ung, endast 28 år gammal. Han har blivit bra bemött inom företaget men han 

tror inte han blivit lika bra bemött och accepterad om han inte haft samma ödmjuka inställning 

som han har. Hade han istället varit stöddig och visat sitt ledarskap mycket tydligt så hade han 

säkerligen inte blivit lika accepterad.  

 

4.2.3 Coaching inom företaget  

 

På företaget är det VD:n som utvecklar chefsorganisationen ledarskapsmässigt. Detta gör han 

genom utbildning av alla chefer. Till exempel har alla fått delta i en två halvdagarsutbildning för 

att lära sig använda ett visst handlingsrecept i vardagen. I handlingsreceptet ingår tre 

ledningsstilar och i det optimala fallet tillämpas ledarstilarna i rätt situationer och man vill 

undvika att använda sig av fel ledarskap. Det handlar om att man som ledare bör kunna ha 

förmågan att läsa av varje situation. Även medarbetarna har fått utbildning om handlingsreceptet 

på grund av att de bör vara medvetna om hur cheferna agerar och varför chefen till exempel inte 

ingriper i vissa situationer. Deras förståelse för chefens handlingar ökar förhoppningsvis. Internt 

inom företaget finns det även ledarskapsutbildningar och deltagarna till dessa utbildningar väljs 

strategiskt ut för att budskapet ska föras fram så effektivt som möjligt.    

    

För att få de yngre cheferna att fungera på ett bra sätt inom organisationen har man på företaget 

coachning specifikt riktade till de yngre cheferna minst en gång i veckan. VD:n uttrycker det som 

att de yngre är i mer behov av coachning än övriga chefer, mycket på grund av att de tenderar att 

vissa fall dra för snabba slutsatser och fatta snabba beslut. Han beskriver det som att de yngre 

cheferna har en tendens att ta på sig för mycket ansvar och han vill stimulera dem till att komma 

på egna lösningsförslag, till exempel gällande produktionen, och att få insikt i att de är insatta i 

produktionen och att de har förmågan att komma på bra lösningar. Karaktäristiskt för en oerfaren 

chef är att han eller hon tenderar att ta åt sig allt för mycket ansvarsuppgifter och att vilja lösa allt 

åt alla men att detta samtidigt är en väg de flesta chefer måste gå, de måste inse att de ibland 

behöver säga nej. Vidare anser VD:n att man som ledare måste ha ett pedagogiskt ledarskap där 

man måste framföra budskap till medarbetarna på ett bra sätt. Det handlar om att lyssna och iaktta 

samt lägga sig i så mycket som möjligt. Ett tydligt exempel på detta är i hans produktionsrundor 

där han övervakar produktionschefen och iakttar hans handlingar i produktionen. Därefter 

diskuteras produktionschefens ageranden och VD:n talar om vad som var rätt och fel i varje 

specifik situation och hur det skulle kunna förbättras. Från början när produktionschefen 

anställdes var bågen lös beskriver VD:n, med tanke på den ambitionsnivån som förväntades av 
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honom. Men idag känner han att deras relation är öppen och de vet var de har varandra. 

Produktionschefen vet var gränsen går för VD:n och han arbetar systematiskt för att undvika det.  

 

Produktionschefens syn på övervakningen beskriver han som stöttning ledarskapsmässigt då 

VD:n står 5 meter bakom och observerar. Produktionschefen får på så sätt möjligheten att lösa 

situationen på egen hand. Efteråt kommer VD:n med återkoppling över vad som var bra och 

dåligt samt på vilket sätt det skulle kunna förbättras. Regelbundet diskuteras ledarskapsstil, 

handlingar i vissa situationer och hur produktionschefen istället borde ha gjort. 

Produktionschefen har fått ledarskapsutbildning för att få kunskap om hur han är som person med 

mera. Det finns också en konsultfirma som hjälper honom managementmässigt för att driva 

produktionen framåt. En gång i månaden tar produktionschefen in en person som hjälper honom 

med vad som krävs i organisationen för att driva fram bra resultat.  
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4.3 Explanation - Analyserande del  

 

I följande förklarande del har vi utifrån den Hermeneutiska spiralen försökt föra en diskussion 

där vi har som mål att finna spår av diverse exkluderingsstrategier från de historier vi tagit del 

av under intervjuerna. Vi kommer successivt i texten pendla mellan teori och empiri för att en 

förståelse successivt ska ha möjlighet att växa fram. Vi kommer försöka gräva under ytan och 

försöka uttolka vad texten egentligen berättar.     

 

4.3.1 ”Ingen vill väl ha en 23-årig snorunge till chef” 

 

Under de intervjuer vi tagit del av kan vi konstatera att samtliga intervjupersoner har mycket 

tydliga åsikter om hur de anser att en bra chef bör vara och agera. Deras tankar och åsikter skiljer 

sig dock aningens åt men alla är överens om att erfarenhet i många fall är avgörande vid 

rekrytering av en chef. Speciellt företagets VD värdesätter erfarenhet mycket högt, han menar att 

han själv formats som ledare på grund av all den erfarenhet han bär med sig från tidigare yrken 

inom olika områden. Utan all denna erfarenhet, både av positiv respektive negativ karaktär, hade 

han inte varit redo att anta den position han har idag, han hade varken varit redo 

kompetensmässigt eller mognadsmässigt. Då företagets VD anser att erfarenhet är så pass 

avgörande för bra ledarskap väljer han oftast att inte tilldela en chefsroll till en yngre person då 

han anser att han i det fallet gör både företaget och personen en otjänst. Han anser att man i unga 

åldrar oftast inte är tillräckligt mogen för att ställas inför de svåra beslut som kan komma att möta 

en chef.            

 

Efter att ha tagit del av VD:ns intervju ett antal gånger och jämfört denna med vad de övriga 

respondenterna yttrat sig om kan vi ana att företagets VD inte alltid lever som han lär. Han vill 

till exempel visa att han är en mycket närvarande chef som är både intresserad och engagerad 

genom att visa sig mycket ute i produktionen. Två gånger dagligen går han en produktionsrunda 

för att få en känsla för hur produktionen flyter och i de flesta fall försöker han även själv ”ta ett 

tag”. Efter vad övriga respondenter sagt kan detta beteende uppfattas som både positivt och 

negativt av operatörerna ute i produktionen. Den operatör vi intervjuat upplevde enbart beteendet 

som positivt men han hade starka misstankar om att många andra i produktionen inte bar på 

samma tankar. Vissa kanske förknippar hans beteende i samband med produktionsrundorna som 

övervakande och därmed får beteendet genast en symbolisk betydelse, vilket kulturmetaforen 

talar om. Drar man paralleller till Taylorismen, som ingår med ett stort bidrag i Morgans 

maskinmetafor, kan man se samband mellan VD:ns beteende och Taylors så kallade enkla 

principer i den vetenskapliga ledningen där övervakning är en av ståndpunkterna. 

Övervakningens syfte enligt Taylorismen är att man ska observera medarbetarna så att resultat 

uppnås (Morgan, 1986). Företagets VD yttrar inte direkt att övervakning är ett av målen med 

produktionsrundorna och framställer det som att han vill förebygga strukturfascismen på så vis 

mellan tjänstemän och kollektivare men vi kan ändå jämföra effekten av Taylors 

övervakningslika agerande med en effekt av VD:ns produktionsrundor.  

 

Övervakningen gör sig även gällande när man ser till hur företagets VD förhåller sig till 

företagets produktionschef. Som beskrevs i del ett är produktionschefen relativt ung och VD:n 

anser då att han i många fall behöver lite extra uppbackning och feedback. VD:n beskriver hur 
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han i många sammanhang står ett par steg bakom produktionschefen för att kunna betrakta hans 

beteende och att han därefter utvärderar beteendet genom att beskriva för produktionschefen vad 

han gjort bra respektive dåligt. En tydlig övervakningskänsla uppstår även här vilket kan kopplas 

till det mekaniska tankesättet. Den mekaniska strukturen lämpar sig bäst för företag som har en 

stabil omgivning men en baksida med detta tankesätt är att man ofta betraktar organisationerna 

som slutna system viket försvårar anpassningen till en dynamisk omgivning(Morgan, 1999).  

 

Övervakningen kan även kopplas till både affektuellt och traditionellt handlande, ett affektuellt 

handlande gör sig gällande då VD:n inte inser vilka konsekvenser hans granskande och stöttande 

roll kan bidra till, till exempel kan produktionschefen uppleva att han blir kontrollerad och får 

inte agera självständigt och lära sig att bli självsäker i sin roll som ledare. VD:ns agerande kan 

även bli traditionellt handlande då han har lärt sig och beprövat vissa ledningsstilar och kommit 

underfund med det mest framgångsrika sättet att leda företaget. Dessa synliggörs i organisationen 

genom den extra viktiga utbildningen av de unga cheferna.  

 

Överlag under intervjuerna blir vi båda mycket positivt överraskade och vi får en känsla av att 

den ”perfekta världen” snart infinner sig på företaget. Man talar mycket gott om diverse saker 

och alla beteenden och strategier som tillämpas är av mycket god art och syftet och effekten av 

dem är enbart positivt. Vi upplever situationen som genomgående romantisk där man har tydligt 

individfokus, i stort sett allt syftar till en välmående personal där varje medarbetares personliga 

utveckling tillsammans bidrar till företagets utveckling. VD:n förmedlar en tydlig metaforisk 

tankestil där han ser till de meningssökande individerna inom organisationen (Sköldberg, 1990). 

Även om vi gärna vill tro på denna expressiva organisationsstil är vi inte helt övertygade, vissa 

inslag tyder på en annan verklighet. En av operatörerna på företaget beskriver hur samtliga 

anställda bär hörselskydd med inbyggda hörlurar och mikrofoner. Detta beskriver han vidare som 

positivt och som ett hjälpverktyg i de dagliga rutinerna. Vid ett tillfälle kan vi dock få känslan av 

att han är väl medveten om att samtliga anställda inte ser på saken likvärdigt, utan han är noga 

med att påpeka att det är hans syn på saken och att han överlag är positivt inställd till den formen 

av styrning. Han beskriver indirekt ett strategiskt verktyg med tragiska avsikter, övervakning och 

kontroll, men som utåt förmedlas som ett verktyg med romantiska avsikter. Det romantiska 

förskjuts automatiskt mot det tragiska. Samtidigt då vi funderar vidare på företeelsen drar vi 

paralleller till psykoanalysen och försöker finna en klarhet i den oklara känsla vi får under 

intervjuerna. Ser man till VD:ns tidigare erfarenheter, dels från arbete inom det militära, kan vi 

konstatera att han tidigare befunnit sig inom tydliga separativa organisationer och vi misstänker 

då att detta kan ligga till grund för hans agerande inom företaget idag då han till exempel 

använder sig av strategier som övervakning. Hans tidigare erfarenheter har bidragit till 

omedvetna drivkrafter som påverkar hans beteende. VD:n är inställd på en romantisk avsikt men 

vi misstänker att denna inte får verka fullt ut på grund av det omedvetna.  

 

VD:n verkar omedveten om den fängelserika karaktär som beteendet kan föra med sig. VD:ns 

beteende kan vi likna vid Freuds försvarsmekanismer; rationalisering och idealisering (Morgan, 

1999). Rationaliseringen gör sig gällande hos VD:n vid tillämpningen av olika ledningsstrategier 

och handlingsrecept, dessa får ett legitimerande syfte då bakomliggande motiv döljs, alltså 

fungerar det romantiska dramat legitimerande samtidigt som de bakomliggande tragiska motiven 

döljs. Genom idealiseringen kan man ana att VD:n fokuserar på de positiva effekterna av 

handlingsrecepten och ledningsstrategierna vilket indirekt är ett sätt att skydda sig från de 

negativa effekterna.  
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Morgans så kallade maskinmetafor bär även på en baksida genom att det kan få organisationer att 

missgynna företagets individer utvecklingsmässigt och kompetensmässigt. Den tenderar att 

omforma individerna för att på bästa sätt anpassas till den mekaniska organisationen. Då man kan 

koppla flertalet händelser på företaget till ett maskinmetaforiskt beteende kan man se det som att 

dessa beteenden i vissa fall kan fungera som exkluderingsprocesser genom att det missgynnar 

organisationens uppbyggnad av medarbetarnas starka sidor. På detta sätt missar medarbetarna 

utvecklingsmöjligheter och ofta upplevs detta som obehagliga moment på arbetsplatsen. Även 

om VD:ns avsikt inte är att övervaka och därmed hämma produktionschefens utveckling i sin roll 

som ledare kan han omedvetet skapa en sådan effekt genom sitt övervakningslika beteende. Ur ett 

maskinmetaforiskt tankesätt kan man se det som att organisationen riskerar att gå miste om 

produktionschefens innovationsförmåga och han riskerar att inte få utvecklas som ledare. 

 

Ytterligare resonemang som styrker kopplingen till organisationens maskinlika karaktär är VD:ns 

och företagets stora fokus på resultat och effektivitet som visar på att man tenderar att dras mot 

ett tragiskt organisationsdrama där lagar och regler är en förutsättning för ett lyckat resultat och 

där individerna inom organisationen ska anpassas därefter. En av medarbetarna beskriver bland 

annat hur det dagligen blir tydligt att resultatet är i fokus då företagets VD och övriga chefer är 

bra på att uppmärksamma och belöna arbete som direkt påverkar resultatet positivt medans annat 

väl utfört arbete aldrig eller sällan uppmärksammas på grund av att det inte är direkt 

resultatpåverkande.   

 

Sammantaget kan vi alltså konstatera att VD:ns i vissa fall inte alltid lever som han lär. Hans i 

många fall goda avsikter med vissa agerande riskerar iblanda att gå förlorade då dessa ageranden 

kan innebära vissa nackdelar betraktat ur ett maskinmetaforiskt perspektiv. Exkluderingen av den 

unga produktionschefen, och till viss del även övrig personal i produktionen, kan bli ett faktum. 

Ser man enbart till VD:ns förhållningssätt när det gäller vilken personlighet han föredrar när det 

gäller att tillsätta en chefspost kan man få en bild framför sig av denna person. Även om VD:ns 

agerande vid anställningen av den unga produktionschefen visar på att personlighet har betydelse 

så talar hans starka fokus på erfarenhet för att han tenderar att dikotomisera. Ur ett perspektiv kan 

det tolkas som att han antar att yngre personer är mindre lämpade för en chefspost och därmed 

blir exkluderingen uppenbar. Enbart genom att dessa förutfattade tankar existerar påbörjar han 

automatiskt en eventuell exkludering av yngre chefer. Utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv kan 

man alltså betrakta det som att det sker en omedveten exkludering, att omedvetna processer 

skapar en omedveten exkludering.     

 

Det tydligaste exemplet på att exkludering av unga chefer förekommer på företaget visar 

yttrandet som en av operatörerna gjorde under en av intervjuerna. Operatören beskrev hur han såg 

på bra ledarskap och vilken personlighet en bra ledare bör ha. Han ansåg inte att ålder är av 

avgörande betydelse när det kommer till ledarskap men han tror att man överlag tenderar att ha 

mer respekt för äldre chefer. Trots hans unga ålder, 26 år, tydliggörs en exkluderingsprocess 

genom följande citat: ”Ingen vill väl ha en 23-årig snorunge till chef”. Det operatören verkar 

omedveten om är att han genom att lyfta fram frågan utesluter han även sig själv och sin 

utveckling som ledare. Operatören till skillnad från VD lade inte lika stor vikt vid erfarenhet när 

det gäller ledarskap utan värdesätter personlighet mer. Trots hans öppna förhållningssätt till vad 

bra ledarskap är så beskriver han det som ett faktum att ålder faktiskt är av betydelse. ”En 
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arbetsplats med enbart yngre chefer kommer resultera i en lekstuga”, även följande citat från 

operatören talar sitt tydliga språk.       

 

Trots att vi i ovan förda resonemang har kunnat urskönja en bakomliggande tragisk ådra bakom 

många till synes romantiska beteenden och att vi misstänker att det romantiska fungerar som en 

slags fasad för hur man utåt vill bli uppfattad så kan vi ändå se en positiv sida i beteendet. Detta 

då man ser till vad Sköldberg uttrycker angående sin syn på de olika dramerna, han menar att 

man för att bli bra på det romantiska dramats spelregler först måste vara extremt duktig på det 

tragiska (Sköldberg, 1990). Därmed kan man även tolka det som att det tragiska som omedvetet 

spelar en roll i olika situationer på företaget är en förutsättning för att det romantiska ska fungera. 

Det tragiska fungerar då som ett grundläggande steg och hindrar då inte de romantiska avsikterna 

som vi tidigare misstänkte. Det tragiska går ut på att upptäcka världen medans det romantiska går 

ut på att uppfinna den, alltså kan man se det som att man först måste upptäcka världen för att 

sedan ha möjlighet att uppfinna den (Sköldberg, 1990). Därmed kan man även ifrågasätta vår 

antydan till exkludering, antingen existerar den inte eller så blir exkluderingen en negativ 

konsekvens vid övergången mot ett mer romantiskt präglat tankesätt, övergången får oanade 

konsekvenser.   

 

4.3.2 Företagskulturen som genomsyrar allt 

 

Efter att ha tagit del av intervjuerna upplever vi att det finns en stark företagskultur på företaget 

som genomsyrar medarbetarna, detta märks tydligt under intervjuerna. Företagskulturen beskrivs 

som väldigt öppen och lättsam där alla har möjlighet att samtala med alla. Till exempel beskriver 

en av operatörerna hur han när som helst har möjlighet att direkt vända sig till företagets VD om 

han vill honom något. Det kan handla om frågor som inte direkt berör hans produktionsledare och 

då anser han det vara berättigat att bryta den hierarkiska ordningen och vända sig direkt till VD:n. 

Företagets VD beskriver vidare hur man i dagsläget generellt befinner sig i en så kallad 

”nybyggaranda”, både i produktion och på kontoret. Detta på grund av att företaget endast varit 

verksamt i drygt två år. Denna ”nybyggaranda” upplever VD:n som ett hjul som ibland rullar lite 

för snabbt, det vill säga att medarbetarna vill väldigt mycket men omgivningen hinner inte alltid 

med.  

 

Det märks att kulturen är väl inarbetad på företaget genom att alla har liknande svar gällande 

många frågor, till exempel som beskrevs i föregående stycke om hur man betraktar bra ledarskap. 

En stark företagskultur kan riskera att inte tillåta olika dialekter, vilket enligt Barbara 

Czarniawska, är en förutsättning för att utveckla och behålla kompetens inom en organisation. Vi 

tolkar det som att respondenterna pratar samma språk och strävar efter att vidmakthålla det 

perfekta språket i syfte att skapa samhörighet. Enligt Czarniawska förlorar organisationen 

kompetenser i takt med att individerna inom organisationen tenderar att bli hållen av den starka 

företagskulturen. Vad gäller produktionschefen tillåter inte den starka företagskulturen honom att 

uttrycka sina egna åsikter eller tänka i nya banor avseende ledarskap. Vid första anblick blev vi 

överlag mycket positivt inställda till respondenternas berättelser och likaså produktionschefens, 

men vid vidare analys av svaren kan man urskönja att produktionschefen talar det språk som 

VD:n utvecklat men att det finns en underliggande strävan efter en egen dialekt men som på 

grund av den starka kulturen inte tillåts talas. Speciellt operatören påpekade vid flertalet tillfällen 

att han tänker inom företagets ramar men han tror att många andra inte tänker på det viset. Det 
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tyder på att han är medveten om att han talar utefter företagets kultur och kanske egentligen inte 

efter sina personliga åsikter. Han har en positiv inställning till den snabba arbetstakten men han 

menar att alla inte upplever det på det sättet.  

 

Flerstämmighet är en styrka för dagens organisationer för att bibehålla och låta olika kompetenser 

framträda inom organisationer, enligt Czarniawska (2004). Likaså krävs det att en organisation 

kan betrakta världen ur olika perspektiv för att på ett effektivt sätt kunna anpassa sig efter 

omgivningens krav. Känslan av direktiv man ofta får då man ser till VD:ns och de övrigas 

berättelser talar återigen för ett tragiskt organisationsdrama vilket inte alltid antar ett öppet 

förhållningssätt gentemot omgivningen.  

 

Under intervjuerna antog vi ett naivt förhållningssätt då vi bland annat upprepade flertalet frågor 

under intervjuerna men något annorlunda uttryckt. Detta i förhoppning om att kunna få 

respondenterna att ”avslöja” en eventuellt bakomliggande mening. Det kan bli svårt för en ledare 

att vid upprepade tillfällen uttrycka sig på samma sätt angående en viss ståndpunkt om ledaren 

ifråga inte helt står för det han säger. Exempel på detta visade produktionschefen då han i början 

av intervjun betonade erfarenhetens starka betydelse gällande ledarskap men att han senare under 

intervjun sa att personligheten har en avgörande roll när det gäller ledarskap. Detta är ett tydligt 

exempel på att det förekommer dialekter men att dessa tystas ner på grund av det gemensamma, 

förgivet tagna och optimala ledarskapet som det optimala språket beskriver. Enligt Czarniawska 

(2004) är en persons vokabulär avgörande för hur en berättelse tolkas och i detta fall blir det 

uppenbart att produktionschefens berättelse vid första anblick tolkades med hänsyn till företagets 

gemensamma språk, men att berättelsen efter vidare analys tolkas efter ett dolt språk och 

förvirring blir då uppenbar hos betraktaren av berättelsen.     

 

Kulturen kan i och med detta betraktas som en exkluderingsprocess med tanke på att den unga 

produktionschefen inte tillåts leva ut i sin dialekt. Självklart måste inte så vara fallet men 

förvirring hos respondenten under intervjun kan tyda på det. En stark företagskultur är något 

eftersträvansvärt enligt VD:n då han ser det som det bästa med sitt arbete att få bygga upp 

företagets kultur. Omedvetenheten om den starka kulturens baksida kan innebära en omedveten 

exkludering.   

 

Den starka företagskulturen påminner om det satiriska organisationsdramat då visionerna och de 

etiska målen som VD:n presenterar kan gynna organisationen till att bli drivna att prestera. 

Samtidigt kan den visionära ledaren även innebära en negativ aspekt då den kan bidra till att göra 

organisationen blind inför vissa saker. I vårt fall kommer blindheten till uttryck då VD:n tydligt 

visar vad bra ledarskap innebär. Samtidigt talar han om att det finns bättre ledare och 

organisationer men hans ledarskap lämpar sig bäst för den organisation han verkar i. Alltså 

försöker han romantisera sitt uttryck genom att visa på en medvetenhet om att varje situation är 

unik men det blir ändå uppenbart att han ändå tillslut fallet tillbaka i dikotomiseringen. Hela det 

faktum att han tenderar att dikotomisera innebär att han försätter sig själv i fällan att exkludera 

yngre chefer. En annan likhet med det satiriska organisationsdramat kan jämföras med en 

harmonikultur eller en så kallad homogen företagskultur, vilken gör sig gällande då 

respondenterna har liknande svar avseende hur en bra ledare ska vara och vilka steg som ska 

genomgås för att tillslut erhålla erfarenhet och veta hur man ska bete sig i ledarrollen. Den 

homogena företagskulturen kan i viss mån missgynna organisations- och chefsutvecklingen då 
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alltför lika åsikter och tankar förlorar kompetens genom att avvikande eller framgångsrika idéer 

inte framträder eller stimuleras för att bli synliga inom organisationen. 

 

VD:n berättar om att han är motståndare till strukturfascismen som gjorde sig gällande i 

organisationen då han tillträdde tjänsten som VD på företaget. Han beskrev olika situationer där 

det framkom att medarbetare i organisationen hade fördomar om hur en VD ska klä sig och bete 

sig. Efter att ha fått kännedom om detta i början av intervjun fick vi en viss bild framför oss men 

denna kom senare att revideras mot slutet av intervjun då han motsägelsefullt beskrev hur han 

själv betraktar yngre ledare. Man kunde därmed ana ett förutfattat förhållningssätt hos honom 

själv. I vidare sammanhang tolkat vi det som en fasad där han försöker visa motsatsen utåt och 

försöker romantisera hela situationen. Detta utgör även en tydlig koppling till Sköldbergs 

satiriska organisationsdrama.      

   

4.3.3 ”Produktionschefen är trots sin ringa ålder en bra produktionschef” 

 

Företagets VD beskriver hur han för drygt ett år sedan lät en relativt ung kille anta tjänsten som 

produktionschef på företaget. VD:n berättar hur han tidigt, redan innan anställningen fick upp 

ögonen för killen då han deltog i diverse projekt. VD:n gick emot sina starka tankar om 

erfarenhetens betydelse i ledarskapet, särskilt ledare i högre nivåer. Han vägde i detta fall 

personligheten högre då han såg sig själv som ung och han misstänkte en passion för arbetet som 

han trodde att den aktuella killen bar på.  

 

Produktionschefen ser sig själv som ett unikt fall eller ett undantag. I normala fall anställer man 

inte en kille i hans ålder utan någon form av erfarenhet. Det normala är att man anställer en chef 

på lägre nivå som sedan får följa den hierarkiska strukturen. I detta fall däremot fick 

produktionschefen direkt anta en nivå två tjänst. Produktionschefen misstänker att han inte hade 

fått samma acceptans inom organisationen om han som helt utomstående fått tjänsten. Han tror då 

att hans ålder hade legat honom mer i fatet än den gjort idag då han sedan tidigare varit känd i 

företaget. I och med att VD:n valde att anställa en ung produktionschef ansåg han även att det var 

nödvändigt med kontinuerlig uppföljning och feedback. Detta på grund av hans brist på 

erfarenhet. Uppföljning och feedback sker i form av observation där VD:n står fem meter bakom 

produktionschefen och granskar hans beteende och därefter beskriver VD:n vad han gjort bra 

respektive dåligt och vad han anser behöver förbättras.  

 

Både produktionschef och VD ser detta som positivt och nödvändigt för utveckling av ett bra 

ledarskap. Man kan jämföra VD:ns beteende med en romantisk styrning där han genom sitt 

agerande vill skapa bästa förutsättning för både produktionschef och organisationen i stort. Inom 

den romantiska styrningen ryms öppen konfliktfri och direkt kommunikation vilket VD:n i detta 

fall tar fasta på. Som motivation till sitt handlande lyfter han fram individens självförverkligande 

och avsikten är att hjälpa och stötta produktionschefen i sin ledarskapsutveckling. Men sett ur en 

mer metonym tankestil där man kan betrakta produktionschefen som en del i helheten som ska 

uppnå ett resultat kan man tolka VD:ns agerande annorlunda. Ett tragiskt organisationsdrama gör 

sig gällande då man uppfattar uppföljning och feedback, som produktionschefen beskriver det, 

som detaljstyrning. Effekten kan då bli att VD:ns avsikt med personlig utveckling uteblir och 

produktionschefen blir indoktrinerad i vad VD:n anser vara rätt eller fel beteende, återigen fastnar 

man i fällan att dikotomisera.  
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Till att börja med tydliggör produktionschefen själv att en exkludering av honom som chef är 

aktuell och pågående. Detta då han ser sig själv som ett unikt fall och att yngre vanligtvis inte får 

chansen till en sådan tjänst. Likaså VD:n spär på tanken om att en exkluderingsprocess är 

förekommande då han anser den yngre produktionschefen vara i behov av stöttning. Vi ställer oss 

frågan hur situationen sett ut ifall tjänsten tillsatts av en person med fler år på nacken, ifall VD:n 

då resonerat på samma sätt eller om åldern i detta fall har spelat roll. Är åldern oviktig i detta 

sammanhang, om VD:n hade gett samma stöttning åt en 45 år gammal produktionschef, så är 

agerandet positivt. Men börjar man misstänka att VD:n anser att det är yngre som behöver denna 

stöttning, det är då exkluderingen kommer till stånd. Speciellt allvarligt blir det om 

produktionschefen accepterar detta utan reflektion.  

 

På frågan hur produktionschefen uppfattar företagets VD svarar han att VD:n är en mycket bra 

chef och att de har en nära och kommunikativ relation. När frågan hur han betraktar en bra ledare 

dyker upp får vi dock ett annorlunda svar, då beskriver han en person med egenskaper som inte 

stämmer överens med VD:ns ageranden. Till exempel då VD:n observerar produktionschefen och 

hans beslut i produktionen. I det första svaret verkar han uppskatta detta beteende men i det andra 

svaret beskriver han sitt motstånd mot detaljstyrning. Man ser det som ett naturligt beteende att 

mildra ner sina åsikter, till exempel angående synen på VD:n, för att försvara sig själv. Precis så 

som det beskrivs i kulturmetaforen och i artikeln The Development of Personality Audit: multiple 

feedback and assessment instrument skapas en rättvisande bild av verkligheten genom uttryck av 

omgivningen, det vill säga en chef är inte vad han eller hon tror sig vara, utan snarare vad 

omgivningen anser.   

 

4.3.4 Ung chef behöver stöttning och feedback! 

 

Företagets VD beskriver under intervjun hur man kontinuerligt genomför diverse 

ledarskapsutbildningar som är riktade speciellt till företagets yngre chefer. I utbildningarna får de 

unga cheferna lära sig tre olika ledarskapsstilar som är grunden för bra ledarskap. Syftet är att 

VD:n vill undvika att cheferna tillämpar ”fel” ledarskap och att chefer inser i vilket sammanhang 

de olika ledarstilarna lämpar sig. Chefsutbildningarna är anpassade specifikt för de man anser har 

möjlighet att utvecklas inom företaget. När det gäller urvalsmetod för att välja vilka chefer som 

ska få delta i utbildningarna kan vi se likheter med Taylors enkla principer, då en av hans princip 

belyser att de mest lämpade för arbetsuppgifterna väljs ut. En annan av hans principer är 

utbildning av de anställda för att kunna effektivisera arbetet vilket också kan jämföras med de 

mål som VD:n satt upp för sina utbildningar. Syftet med utbildningarna är att cheferna ska passa 

in i positionerna som de besitter och passa in i företagets övergripande struktur.  

 

Att de yngre behöver mer stöttning och feedback kan även framkomma ur produktionsledarens 

intervju, där han beskriver att yngre chefer är vana vid snabb arbetstakt medan de äldre cheferna 

besitter en ovärderlig kunskap om hur man löser saker och ting på det ultimata sättet samt att de 

är överlag lugnare och mer strukturerade. I vidare sammanhang kan detta uttryckssätt tolkas som 

ett bidrag till exkluderingsprocessen även mot sig själv då det kan ses som att produktionsledaren 

placerar sig själv och andra unga ledare i företaget i ett visst fack.  
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Under intervjun blir det tydligt att VD:n precis som de klassiska ledningsteorierna vill förmedla 

”det bästa sättet att organisera”, vill förmedla det bästa sättet att leda en organisation. Genom 

detta beteende uppmuntras cheferna att betrakta världen utifrån VD:ns förutbestämda perspektiv 

och man kan misstänka att de därmed hindras från att tillämpa andra perspektiv. De är fastlåsta 

vid sitt eget mekanistiska perspektiv så att de förbiser andra sätt som världen kan betraktas 

utifrån. Detta kan även kopplas till Organisation som ett psykiskt fängelse och Platons grotta där 

man kan se det som att cheferna hålls fångna i en grotta där de hindras från kontakt med 

störningar från omvärlden. ”Favoriserade och invanda sätt att tänka och handla blir till fällor som 

fångar och begränsar individerna i socialt konstruerade världar och förhindrar uppkomsten av 

andra världar” (Morgan, 1999, s. 241). Citatet, som är hämtat från Morgans kapitel om 

Organisationen som psykiskt fängelse, visar på en risk som det faktum att den sortens 

utbildningar som tillämpas på företaget kan föra med sig.  

 

Sammantaget tolkar vi det som att VD:n strävar efter att det perfekta språket eller ledarskapet ska 

bli gällande inom hela organisationen. I många avseenden anser han att han själv funnit det 

optimala ledarskapet och han vill därmed förmedla detta till sina yngre chefer. Likt Morgan i sin 

maskinmetafor beskriver hur mekaniskt strukturerade organisationer i många fall har svårigheter 

att anpassa sig till en föränderlig värld diskuterar även Czarniawska (2004) risken som detta kan 

innebära. Hon beskriver vikten av polyfoni och flerstämmighet inom organisationer. Genom att 

cheferna lär sig det perfekta ledarskapet hindras cheferna från att uttrycka sina egna dialekter som 

de säkerligen bär på. Det perfekta ledarskapet som cheferna ska lära sig fungerar på så sätt som 

en reduktion där man tappar mycket värdefull kompetens. Det är troligtvis en omedveten process 

i strävandet mot det perfekta ledarskapet eller språket och på så sätt kan man misstänka att de 

försöker skapa en enkel verklighet. Naturligt strävar vi efter paradiset och det perfekta 

organisationssamhället. I vissa fall kan man se det som att VD:n återigen talar emot sitt eget 

beteende då han i ena stunden predikar om hur viktigt det är att unga chefer ska få utvecklas och 

att kommunikationen ska vara öppen och att alla ska säga sin åsikt, i nästa stund tolkar vi det som 

att hans beteende och de ledningsstrategier han tillämpar arbetar emot detta och snarare hindrar 

de dialekter han tidigare talat om.  

 

Likaväl arbetar tragikern ständigt mot att finna det bästa sättet att arbeta på, den bästa 

ledningsstilen som ledare ska tillämpa. Detta kan kopplas till vidare tankar om Simons 

beslutspremisser där man eftersträvar det bästa beslutsfattandet som betraktas som det mest 

centrala i organisationer. Kan ledare i organisationer fatta bra beslut kommer en 

separationsprocess till stånd, vilket är det optimala.   

 

Drastiskt uttryckt kan man betrakta situationen med ledarskapsutbildning som inkörsporten till en 

ond cirkel. Med detta menar vi att den perfekta ledarstil som VD:n försöker förmedla till sina 

underställda chefer blir som en fälla som hindrar organisationen att se saker och ting ur ett nytt 

ljus och ta sig an nya utmaningar. Danny Miller beskriver i sin bok The Icarus Paradox varför en 

framgångsstil tenderar att missgynna snarare än att gynna. Han menar att risken finns att man 

fångas i onda cirklar där man låter sig styras av tidigare framgångar och därmed utvecklas till 

svagheter som i sin tur bäddar för undergång. Trots att det är drastiskt uttryck visar det 

symboliskt risken med att man strävar efter ett perfekt ledarskap. (Miller, 1990) Man kan se det 

som att företagets unga chefer som genomgår utbildningarna får för mycket stöttning och att det i 

sig begränsar deras handlingsutrymme. De uppmuntras inte till att ta egna initiativ och agerar inte 
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utanför företagets uppsatta mallar. Man kan jämföra med relationen mellan en förälder och ett 

barn, då för mycket stöd hemifrån kan begränsa barnets utveckling och självständighet.  

   

Ovanstående diskussioner visar hur VD:n genom sitt agerande hindrar de unga chefernas 

utveckling inom företaget. Men redan i ett tidigt skede då man från första början har introducerat 

ledarskapsutbildningar på företaget antyder till en exkludering av unga chefer. Vi frågar oss 

varför man valt att rikta utbildningar specifikt till de yngre samt varför de är i mer behov av 

stöttning och feedback än de äldre cheferna. Enbart det faktum att utbildningarna hålls innebär en 

exkludering då man förmedlar att unga behöver stöttning. Vi är rädda för att detta ger signaler till 

de yngre cheferna om att de inte riktigt räcker till och att det kan hämma deras dialektiska uttryck 

och utveckling. I värsta fall riskerar organisationen att gå miste om mycket viktig kompetens som 

de unga cheferna kan besitta. Man nämner överhuvudtaget inte personlighet i detta sammanhang, 

man fokuserar enbart på åldern.  

 

Genom ovanstående resonemang kan vi ana att man på företaget utåt försöker förmedla en 

romantisk tanke och ett romantiskt organisationsdrama men att detta fallerar då effekten av de 

romantiska tankarna uteblir. Vi kan istället skönja en underliggande tragisk avsikt. Många 

påståenden och uttalanden kan tydligt kopplas till en metonym tankestil och en situation där 

insatseffektiviteten är av största vikt. Men då vi i flertalet intervjuer med VD:n och övriga 

respondenter upplevt det som att det inte alltid lever som de lär kan det tyda på att man försöker 

upprätthålla en fasad då man framställer organisationen på ett romantiskt sätt. Antingen kan det 

handla om att man har en underliggande metonym tankestil som man i själva verket är omedveten 

om eller så handlar det om att man genom fasaden försöker dölja spåren av en separativ 

organisationsstil. Efter intervjuerna antog vi båda en semantisk läsning där vi på ett vis blev 

förblindade av det som hade uttalats. Vi var mycket positiva och ansåg att respondenterna bar på 

relevanta och vettiga värderingar. Det är i detta stadium som fasaden kommer till sin rätta och 

lyckas få oss att acceptera en expressiv organisationsstil. Efter en tids bearbetning övergick vi 

sakta mot att bli mer semiotiska i vår läsning och då började vi ana att företaget tenderar att dra 

mot ett annat håll än det som uttrycktes.  
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4.4 Exploration – utforskande tolkning 

 

I följande del har vi försökt tillämpa de tankar och funderingar vi kommit fram till i del två och 

försökt sätta in dessa i ett vidare sammanhang. Resonemanget bygger på våra egna tidigare 

erfarenheter. Vi kommer inte konkretisera några generella slutsatser, enbart sådana som rör det 

specifika företaget, utan kommer enbart förmedla vår syn kring ämnet och förhoppningsvis 

lyckas vi föra in läsaren i en vidare reflektion. 

 

4.4.1 En perfekt värld – här exkluderas minsann ingen   

 

Att exkludering av yngre chefer skulle kunna vara förekommande på företaget var vid första 

anblick mycket svårt att tänka sig. Situationen verkade mycket harmonisk och nästintill perfekt. 

Dock har vi under ytan kunnat se antydningar till en något annorlunda situation. 

 

För att försöka svara på vår problemställning kan vi konstatera att vi funnit ageranden och 

beteenden som kan betraktas som strategier företaget tillämpar för exkludering av yngre chefer. 

Till exempel förekomsten av ledarskapsutbildning på företaget som är inriktade specifikt till 

yngre chefer är en tydlig exkludering av unga chefer. Likaså bär samtliga respondenter på tydliga 

tankar om vad bra ledarskap egentligen är och även detta innebär en indirekt exkludering av unga 

chefer på så vis att de försvårar för sig själva genom förutfattade meningar och tankar, de 

begränsar sina möjligheter. Även företagskulturen visar sig på företaget vara mycket väl 

inarbetad vilket kan anas genom liknande åsikter om hur en bra ledare bör vara och även detta 

kan kopplas till en tydlig exkludering. Den tydligaste formen av exkludering gör sig gällande när 

yngre personer själva ställer sig kritiska till unga chefer då de till exempel uttrycker det som att 

ingen vill ha en 23-årig snorunge till chef. Processen leder till att de unga exkluderar sig själva 

inom organisationen. Ingen inom organisationen pratar om någon form av exkludering men den 

verkar i allra högsta grad vara närvarande.  

 

4.4.2 Strävan efter paradiset 

 

Genom fallstudien vi genomfört har vi kommit underfund med att företaget vi undersökt stävar 

efter ett perfekt och enhetligt språk. Flertalet situationer tyder på detta, inte minst då det handlar 

om ledarskapsutbildning av unga chefer på företaget. Man strävar då efter att uppnå ett perfekt 

ledarskap, som enligt företagets VD existerar. 

 

När det gäller exkluderingen av unga chefer uppstår den farligaste situationen då en acceptans 

hos de anställda infinner sig, att de till exempel håller med om att unga chefer inte alltid räcker 

till och behöver stöttning och feedback som äldre chefer inte är i samma behov av. Polyfoni är en 

förutsättning för utveckling i takt med dagens dynamiska samhälle. Bakom varje dialekt rymmer 

sig mycket viktig kompetens som företaget riskerar att gå miste om. Det kan handla om till 

exempel kreativitet och innovationsförmåga och därför är det viktigt att stimulera och uppmuntra 

de unga cheferna att utveckla och förmedla sina individuella dialekter. 
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Det vi dock har insett är att alla dessa strategier vi lyckats fånga som vi misstänker innebär en 

exkludering av unga chefer troligtvis är omedvetna av företagets individer. Det är troligtvis 

omedvetna om den negativa effekt som strategierna för med sig. Genom detta tror vi att företaget 

riskerar att gå miste om värdefull kompetens som många av de unga exkluderade cheferna kan 

bära på.  

 

Vi har i studien gjort egna tolkningar och vi är medvetna om att andra kan uppfatta och tolka på 

ett annat sätt, vi skriver enbart utifrån vår synvinkel och beskriver en liten del av verkligheten. 

Även om strategierna vi lyckats uppmärksamma egentligen inte är de farligaste 

exkluderingsstrategierna hoppas vi ändå att vi lyckats förmedla en tanke om att 

exkluderingsstrategier förekommer inom företaget. Förhoppningsvis har vi därigenom lyckats 

göra dessa strategier mindre verkningsfulla genom att de uppmärksammas. 

Exkluderingsstrategierna fungerar bäst när de är omedvetna, då en medvetenhet infinner sig hos 

företagets anställda blir man varse om de negativa effekterna och strategierna blir därmed inte 

lika effektfulla.  

 

Vår fallstudie har visat flerstämmighetens betydelse och det har blivit mycket konkret och tydligt 

för oss. Fallstudien visar tydligt hur man inom företaget strävar efter ett perfekt språk, bland 

annat genom att man försöker skapa en homogen och tydlig företagskultur, man vill utforma det 

perfekta ledarskapet som ska tillämpas av alla chefer inom organisationen samt att man ska 

arbeta mot samma mål och med samma attityd inom företaget. Detta kan inspirera och verka 

lyckosamt vid första anblick men vi har nu mer kommit fram till att detta också leder till 

exkludering av bland annat unga chefer. För det första uppstår en konflikt i den berättelse VD och 

övriga respondenter försöker förmedla under intervjuerna då de så öppet talar om hur viktigt det 

är att alla får komma till tals inom organisationen och att alla har rätt att yttra sina åsikter. Så kan 

vara fallet men frågan vi ställer oss såhär i efterhand är vilka åsikter som egentligen kommer till 

tals då de ständigt arbetar mot ett perfekt och gemensamt språk. Alla fasta principer och 

gemensamma mål som man på företaget arbetar mot misstänker vi kan bidra till att dialekter, det 

vill säga olika synsätt, inom företaget riskerar att suddas ut. Det sker en form av centralisering 

och i takt med att detta sker riskerar organisationen att gå miste om viktiga lösningar och 

synvinklar på saker och ting. Det gäller att våga se de yngres kapacitet och kompetens, det är 

självklart att åldern inte ska få hindra precis som kön och kultur inte ska vara något hinder. Även 

om kapaciteten inte finns där så gäller det att våga se den när den gör det. Det blir riskabelt då 

man agerar efter de entydiga självklarheterna som det perfekta språket har som mål och gamla 

inkörda metoder och drar alla över en gräns. Dagens dynamiska samhälle kanske kräver att man 

vågar, vågar tänka utifrån olika perspektiv och där finns inte utrymme för exkludering. 

 

I det konkreta fallet på företaget ser vi hur VD:n omedvetet suddar ut de yngre chefernas 

dialekter då han bland annat lär dem det önskvärda ledarskapet. Genom att man suddar ut 

dialekter och inarbetar en gemensam och homogen dialekt så blir cheferna tillslut främlingar i 

sina egna språk. Risken finns då att de mister förmågan att kunna uttrycka sig på det sätt de 

önskar genom det nya språket. Dialekter handlar inte enbart om hur något uttalas, det handlar 

även om hur saker och ting tolkas och hur man lägger tyngd och mening på olika saker, det 

handlar om helt olika uttryckssätt.    
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4.4.3 Existerar problematiken? 

 

Innan uppsatsprocessen drog igång skapade vi oss en förförståelse baserad på all den litteratur 

som berör ämnet ung och chef. Som vi beskrev i det inledande kapitlet tenderar stora delar av 

denna litteratur att närma sig ämnet ur ett problemorienterat perspektiv och de tar i många fall 

förgivet att det faktiskt är problematiskt att vara en ung chef i dagens samhälle. Vi övervägde inte 

ens tanken om att situationen skulle kunna vara annorlunda. Vi, liksom många andra, ville 

underlätta för oss själva då vi omedvetet sökte efter lösningar och mallar. Det är lätt att, vid första 

anblick, ta till sig konkreta förslag på hur olika situationer bör hanteras, man träder i kraft som en 

semantisk läsare, vilket kan liknas vid en naiv läsare. 

 

Såhär i efterhand ställer vi oss dock frågande till ifall problematiken överhuvudtaget existerar. Vi 

ser det inte längre som självklart att kombinationen ung och chef automatiskt behöver innebära 

en problematik, vi tror snarare att vi själva, genom uttryck, texter och litteratur, är med och bidrar 

till att kombinationen uppfattas som ett problem. Fallstudien vi genomfört visar på att det inom 

företaget florerar en mängd tankar och åsikter som rör både åldersaspekten inom företaget, 

ledarskap, kommunikation, utbildning, erfarenhet och mycket annat. Vi misstänker att alla dessa 

tankar och i vissa fall förutfattade meningar tillsammans bidrar till ett visst agerande och därmed 

skapas en problematik, en problematik som vi anser inte skulle behöva existera. Tankarna man 

bär med sig sedan tidigare hindrar i många fall en rättvis bedömning då det till exempel handlar 

om rekrytering av en chef, risken finns att man låter tankarna styra för mycket och man begränsas 

därmed och man riskerar att gå miste om värdefull kompetens. 

 

I det inledande kapitlet nämnde vi tre kända personligheter som alla på olika sätt lyckats nå 

framgång inom ledarskap i relativt unga åldrar; Barack Obama, Göran Persson samt Alexander 

den Store. Vi reagerar på deras historier, precis som vi tror att de flesta andra skulle reagera, 

nämligen med förvåning och vi blir imponerade över deras prestation. Detta har vi tidigare inte 

direkt reflekterat särskilt mycket över men efter att ha genomfört fallstudien har vi allt mer börjat 

fundera över vad våra reaktioner har för betydelse. Vi reagerar uppenbarligen starkt på 

kombinationen ung och framgång, vi blir förvånade. Men vad vi egentligen gör i det ögonblick 

som vi uttrycker förvåning är att vi direkt tilldelar kombinationen ålder och framgång en 

betydelse. Vi uppmärksammar att det är något annorlunda och därmed kan man se det som att vi 

bidrar till en exkludering av unga chefer. Detta då vi signalerar utåt att det är något unikt som 

händer vilket i värsta fall kan påverka unga och deras utveckling och tro på sig själva. Ser man ett 

unikt fall framför sig är chansen troligtvis ganska liten att man har den tron på sig att man ska 

kunna prestera lika bra. Vardagliga reaktioner kan alltså omedvetet innebära en exkludering, vi 

ser det inte som fel att helt acceptera olikheter utan att värdesätta dem.   

 

Det faktum att vi valt att behandla ämnet unga chefer betyder inte att vi därmed påstår att alla 

yngre lämpar sig bra för en ledande position. Vi tror snarare att andra kvalifikationer styr och 

avgör en persons lämplighet att agera chef, vi vill helt enkelt genom uppsatsen dra fokus bort från 

åldersapekten. Citatet vi lät presentera i inledningen av uppsatsen härstammar från en 

vetenskaplig artikel som belyser betydelsen av personlig mognad och utveckling när det gäller 

ledarskap. I artikeln kommer man fram till att en chef i många fall kan göra rätt i att inte enbart 

låta befordringar av antällda baseras på resultat och yrkesmässiga framgångar utan man menar att 

det snarare är personligheten som ska styra. Som citatet beskriver kan alltså en chef gynna hela 



 

- 52 - 

 

företaget och personen i fråga om han eller hon väljer avböja en befordran för att istället låta 

personen växa personlighetsmässigt. Här ser vi att det finns en poäng att bära med sig, att 

åldersaspekten bör tonas ner och att åldern inte alltid går hand i hand med personlig mognad. 

 

Det vi ställer oss frågande till är ifall man överhuvudtaget kan tala om att en problematik gör sig 

gällande då det är vi själva som i de flesta fall bidrar till denna problematik och detta ofta 

omedvetet. Små, simpla och i många fall omedvetna, uttalanden som man egentligen inte 

reflekterar över kan vara de värsta bovarna som påverkar mer än man tror. Genom insikt kan man 

undvika att man betraktar kombinationen ung och chef som en problematik.     

 

4.4.4 Uppsatsens egna bidrag till exkluderingen  

 

I ett tidigt skede av uppsatsprocessen, då vi fortfarande drevs av mestadels naiva tankar, hade vi 

kunnat välja att utforma en helt annan form av uppsats där vi låtit detta naiva förhållningssätt 

styra och leda oss och vi hade därmed blivit ytterligare en källa till exkludering av unga chefer. 

Vi hade då accepterat vad litteratur inom området påstod, att en problematik verkligen fanns, och 

vi hade eventuellt försökt finna ytterligare problem som unga chefer kan stöta på och även 

presenterat diverse lösningsförslag på hur dessa situationer borde hanteras. Lyckligtvis bortsåg vi 

från en semantisk läsning och vi lät oss övergå till att bli mer semiotiska i vår läsning. Som vi ser 

det nu bidrog detta till att vi kom till insikter vi tidigare inte var medvetna om. Vi har helt enkelt 

insett att man kan vinna kunskap genom att betrakta ämnet utifrån ett helt annat ljus. 

 

Trots att vi ställer oss kritiska till en helt och genomgående naiv inställning, tror vi samtidigt att 

det naiva förhållningssätt vi antog i början av uppsatsprocessen hjälpte oss att komma igång och 

utan detta förhållningssätt misstänker vi att det hade varit svårt att blotta de strategier man 

tillämpar för att exkludera unga chefer. Det hade då kunnat bli svårt att få respondenterna att 

öppna upp sig då de insåg vårt bakomliggande avslöjande syfte. Vi lyckas förhoppningsvis 

genom detta förfarande få det specifika företaget att bli förvånade då de läser vår uppsats och 

denna förvåning hoppas vi ska kunna påverka så att nya insikter infinner sig. 

 

Slutligen inser vi att vi utifrån de poänger vi dragit i uppsatsen måste ställa oss kritiska till vår 

egen uppsats. Trots att det tar emot så måste vi erkänna att vi själva genom uppsatsens existens i 

allra högsta grad är med och bidrar till en exkludering av unga chefer. Det är sådana som vi som 

uppmärksammar hela ämneskombinationen som bidrar till att en problematik blir aktuell. Vår 

uppsats riskerar att få exakt lika negativa konsekvenser som all den litteratur som existerar av 

handbokskaraktär som vi tidigare i uppsatsen ställt oss kritiska till.  

 

I sammanhanget kan man dock fråga sig vad det kommer sig att vi från första början antagit 

tanken om att kombinationen ung och chef innebär en problematik. Någonstans måste tanken ha 

väckts hos oss men vi hoppas och tror att resan vi genomfört, från uppsatsens början till dess slut, 

har gjort oss aningens klokare och att vi nu inser vårt egna misstag!   
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5 Avslutande diskussion  
 

Nedan får du som läsare följa med i en avslutande reflektion där vi försöker knyta ihop säcken. 

Vi kommer dels försöka förklara hur du som läsare kan dra nytta av studien, både 

kunskapsmässigt och i praktiken. Vi kommer även se tillbaka på uppsatsprocessen och reflektera 

kring positiva aspekter samt se till vad vi blivit klokare på och hur vi hade kunnat planera 

uppsatsen annorlunda och vilka konsekvenser det i så fall hade kunnat medföra. Sist kommer vi 

ge förslag på hur man skulle kunna designa vidare studier inom ämnet. 

   

5.1 Teoretiska och praktiska implikationer 

 

Såhär i efterhand kan man fråga sig vad man som läsare kan bära med sig efter att ha tagit del av 

följande studie. Vi har en känsla av att man efter att ha tagit del av vår uppsats upplever någon 

form av fundersamhet, detta ser vi dock som positivt. Vi är medvetna om att vår uppsats och den 

metod vi valt att tillämpa rymmer inslag av provokativa aspekter. Hur dessa provokativa inslag 

bemöts av läsaren varierar troligtvis och reaktioner kan säkerligen uppstå. Metoden vi valt att 

tillämpa innebär till viss del ett ironiskt inslag då man inser att det egentligen är gissningar man 

presenterar. Man kan därmed även påstå att metoden rymmer en provokativ tanke då läsare inser 

att det är gissningar man arbetar med. För att vinna ny kunskap inom det område som uppsatsen 

befinner sig i tror vi att det krävs att man använder sig av metoder som väcker reaktioner. Det 

finns inga ”snälla vägar” för att vinna ny kunskap. En reaktion hos läsaren är ett tecken på nya 

insikter, utan reaktion har man inte lyckats förmedla något nytt. Försöker man avslöja något, 

precis som vi gjort i vår studie, uppstår såklart reaktioner om inte har man troligtvis inte lyckats 

avslöja.  

 

Även vårt sätt att uttrycka oss då vi talar om att vi vill ”kidnappa” strategierna företaget använder 

sig av bär på en provokativ tanke. Ordet kidnappa i sig bär på en negativ klang då det förknippas 

med något helt klart negativt. Det vi menar i detta sammanhang är att vi vill göra dem explicita 

då vi rör oss inom ett område som är mycket viktigt. Vi vill att man rör sig ifrån det självklara 

och att man genom att ta del av ironins inslag tillämpar det faktum att man inte alltid kommer 

överens.    

 

I vår studie har vi till en början utgått från vår förförståelse som vi till viss del försökt redogöra 

för i den inledande bakgrunden. Därefter har vi beskrivit våra misstankar som vi bar på angående 

situationen för unga chefer i dagens samhälle. Vi antog ett naivt förhållningssätt och presenterade 

ett antal hypoteser som låg till grund för de intervjuer vi genomförde och därefter påbörjade vi en 

kunskapsprocess. Vi försökte analysera och avslöja dolda aspekter bakom det som yttrades under 

intervjuerna i syfte att avslöja olika så kallade exkluderingsstrategier av unga chefer som man 

använder sig av på företaget. Vi anser att vi lyckats observera och avslöja vissa handlanden inom 

företaget som kan ha en exkluderande verkan, detta baserat på vår egen referensram samt våra 

valda perspektiv. Om än det handlar om gissningar hoppas vi ändå att vi kan ha bidragit till en 

viss förståelse och genom att ha uppmärksammat vissa exkluderingsstrategier hoppas vi även ha 

gjort dessa mindre verkningsfulla. Inser man följderna av vissa ageranden mister dessa sin kraft.  
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Vår studie utgör endast en liten del i ett stort område och med denna har vi skapat en 

medvetenhet om situationen och vi hoppas att vidare reflektion av läsaren, där man utgår från sin 

egen situation och sin egen referensram, kan leda till ny kunskap. Det viktiga i sammanhanget är 

att läsaren inser att det är gissningarna som fört oss framåt och att det utgör en del av 

kunskapsprocessen. Studien skiljer sig på många sätt från en traditionell vetenskaplig studie, till 

exempel då traditionella studier ofta syftar till att upptäcka kunskap medans den abduktiva 

metoden vi valt att tillämpa snarare syftar till att skapa kunskap. Varje situation är unik och 

kräver unika medel och därmed kan man i sammanhanget inte tala om någon allomfattande teori. 

Alltså är det inte meningen att man som läsare helt ska acceptera det vi försökt förmedla utan 

snarare bli inspirerade av våra poänger. Vi hoppas att vi har kunnat möta läsaren utanför läsarens 

egen cirkel, att läsaren har kommit till nya insikter.        

 

Såhär i efterhand förfaras vi då vi ser tillbaka på vad respondenterna sa under intervjuerna, citat 

som ”ingen vill väl ha en 23-årig snorunge till chef” och ”en ung chef behöver mycket stöttning 

och feedback” kan få oanade konsekvenser och till viss del känner vi frustration över att 

respondenterna inte inser allvaret i uttrycken. Oavsett om man som läsare befinner sig i en 

ledande position eller inte, är kvinna eller man, gammal eller ung så hoppas vi ändå att man tar 

till sig poängen och blir medveten om att dessa företeelser faktiskt kan förekomma, att 

exkludering kan vara ett faktum och att detta kan få negativa konsekvenser. Vi har insett att det är 

svårt att upptäcka dessa exkluderingar eftersom de ofta ryms i de vardagliga och rutinmässiga 

agerandena samt att det ofta verkar ske omedvetet. Förhoppningsvis kan insikten om förekomsten 

leda till att man börjar rannsaka sig själv och sin organisation och tillslut gör sina egna 

exkluderingsstrategier mindre vekningsfulla. Slutligen hoppas vi även att man som läsare vid 

detta lag har insett vilka konsekvenserna kan bli vid yttranden som man egentligen aldrig 

funderat över samt att man förstår att problematiken som ämnet bär på i själva verket skapas av 

oss själva, att vi alla är med och bidrar till problematikens existens genom hur vi väljer att agera 

och uttala oss i olika sammanhang. Vi har insett våra egna omedvetna processer gällande unga 

och framgångsrika chefer, vi har insett vårt egna misstag då vi valt att presentera följande uppsats 

och vi hoppas nu att även Du som läsare vågar rannsaka dig själv och ifrågasätta dina egna 

ageranden och uttalanden! 

  

5.2 Tillbakablick 

 

Såhär i efterhand kan man se tillbaka på uppsatsprocessen och reflektera kring vad vi lyckats bra 

respektive dåligt med. Tankar och funderingar har väckts längs resans gång och vid flertalet 

tillfällen har vi önskat att vi hade haft längre tid på oss att genomföra uppsatsen på då idéerna i 

vissa stunder varit många. Vi har dock insett att vi varit tvungna att hålla oss till vår avgränsning 

och inte låta uppsatsens omfattning bli för stor då vi riskerade att sväva iväg från uppsatsens 

syfte.  

 

Vad gäller den avgränsning vi lät göra i början av uppsatsskrivandet anser vi att den fungerat väl 

och att den lett oss fram till en bra omfattning på studien. Till en början var vi aningens skeptiska 

till att överhuvudtaget formulera en avgränsning då vi var rädda för att detta skulle hindra oss 

från att låta den abduktiva metoden verka fullt ut. Men vi känner nu att det ändå var bra då vi 
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annars troligtvis hade fått problem under arbetets gång, det hade blivit svårt att försöka knyta 

ihop säcken inom den begränsade tidsramen.  

 

Vi anser även att våra metodval lämpat sig bra. Den narrativa metoden har möjliggjort en djupare 

förståelse då vi kunnat väva in egna värderingar och tolkningar i analysen och vi har därmed 

kunnat se till vad texterna egentligen säger och inte enbart läsa orden. Det vi såhär i efterhand 

dock önskar att vi hade kunnat göra annorlunda var genomförandet av intervjuerna. Vi hade som 

mål att låta intervjuerna få flyta fritt utan att vi gick in och styrde för mycket, vi ville låta 

respondenterna framföra sina berättelser utan vår påverkan. Vi försökte anta ett naivt 

förhållningssätt för att ha möjlighet att avslöja exkluderingsfaser i de mest triviala handlingarna 

på företaget. Vi önskar dock att vi än mer hade arbetat med vårt naiva förhållningssätt då vi 

misstänker att det kan vara nyckeln till ett riktigt bra avslöjande.    

 

Den teori vi lät använda som grund för vår analys anser vi lämpade sig bra i vår studie med tanke 

på de mål vi hade satt upp. Självklart hade vi kunnat avgränsa teorin än mer för att fokusera på ett 

visst perspektiv, detta hade kunnat leda till djupare förståelse inom ett mer specifikt område.  

 

5.3 Reflektion kring uppsatsens säkerhet 

 

Det vore fel att påstå att studien är direkt överförbar till andra fenomen i samhället, detta då 

studien grundar sig på material från ett specifikt företag och att analysen följer därefter. Studien 

syftar inte till att redogöra för hur verkligheten ser ut, snarare hur verkligheten skulle kunna se ut. 

Detta är vi fullt medvetna om men vi vill ändå påstå att vissa av de poänger vi presenterar i 

uppsatsen kan vara av betydelse och kan till viss del överföras till andra områden i samhället.  

 

När det gäller studiens tillförlitlighet kan man anta en viss säkerhet med tanke på att vi under 

intervjuerna använt oss av diktafoner och att vi nästintill ordagrant formulerat texter av 

intervjuerna som vi sedan låtit analysen verka utifrån. Allt material har dock inte behandlats på 

grund av studiens begränsade omfattning och därmed kan man till viss del ifrågasätta 

tillförlitligheten. Dock ska man vara medveten om att metoderna vi valt att tillämpa innebär att vi 

till stor del låter vår egen referensram vara med och styra vilket även är en förutsättning.     

 

5.4 Implikationer för vidare studier 

 

Som vi ovan påpekade väcktes många tankar och idéer under studiens gång och vi kände vid 

flertalet tillfällen att vi hade kunnat närma oss ämnet på en rad olika sätt. Vi anser inte att det är 

ett enkelt ämne att studera men i allra högsta grad intressant. Man måste vara medveten om vilka 

effekter själva uppkomsten av studien för med sig, när vi nu inser att vi själva bidrar till hela 

diskussionen kring kombinationen ung och chef hade vi troligtvis valt att närma oss ämnet på en 

aningens annorlunda sätt. Å andra sidan kan vi se det som att vi blivit lite klokare och att vi med 

en annan utformning gått miste om den insikten. Vi kan tycka att det vore intressant att skapa en 

frågeställning i fortsatta studier inom ämnet som berör detta, på vilket sätt våra uppsatsval bidrar 

till en problematik, där man försöker utforska ifall vi själva i många fall är ”bovarna i dramat”. 

Att man låter studien fokusera på hur vi ofta omedvetet påverkar och bidrar till en viss sorts 
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problematik. Troligtvis hade en sådan form av studie tenderat att bli mer teoretiskt inriktad och 

där det empiriska materialet mer utgjorts av tidigare uppsatser som presenterats inom ett visst 

ämne. Därefter hade en intressant diskussion kunnat följa. 

  

En annan intressant infallsvinkel skulle kunna vara att man helt bortser från åldersaspekten och 

istället mer allmänt letar efter exkluderingsstrategier, alternativt att man ser till en eventuell 

exkludering av äldre ledare. I det sistnämna fallet skulle en jämförelse kunna bli intressant, ter sig 

till exempel exkluderingen på samma sätt av äldre ledare som av yngre eller blir kanske äldre 

ledare inte exkluderande alls i samma utsträckning. En annan intressant jämförelse är den mellan 

olika branscher samt mellan nationella och internationella företag.   

 

Ett intressant perspektiv som fångade oss under studien var det psykoanalytiska perspektivet. En 

vidare studie hade eventuellt kunnat fokusera än mer på detta för att mer på djupet se till hur våra 

mänskliga drivkrafter påverkar oss i organisationsvärlden.  
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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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