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Sammanfattning 
Bakgrund: I vårt nutida samhälle kan man ana en tendens att den tidigare så tydliga 
uppdelningen mellan vad som betraktades som arbete respektive fritid håller på att suddas ut. 
Många människor upplever idag att arbetet får allt större plats i livet och lämnar väldigt lite 
utrymme kvar för fritid. Dagens organisationer är i sin tur inte strikt förankrade till vare sig en 
specifik fysisk plats eller en bestämd tid utan alla platser kan användas att arbeta på, vilken tid 
som helst på dygnet är tid för arbete, alla är potentiella kunder, partners eller kollegor. Av 
denna anledning tenderar dagens arbete att bli gränslöst för många människor, vilket kan 
medföra att arbetsbördan lätt svämmar över och även tar bort stora delar av utrymmet till 
fritid. Som om inte detta vore nog så har förväntningarna ökat på medarbetarna i allmänhet 
och ledarna i synnerhet. En ledare av idag utsätts ständigt för en mängd förväntningar från 
olika håll som hon måste se till att leva upp till i allra möjligaste mån. Förväntningarna som 
ställs kommer delvis från de underordnade medarbetarna men också ifrån den överordnade 
ledningen inom organisationen. 
 
Syfte: Vi har för avsikt att ur två olika perspektiv undersöka denna ovan nämnda problematik. 
Å ena sidan vill vi se hur ledaren kan påverka övriga i organisationen och ta reda på om det 
kan finnas ett samband mellan hur ledaren är och agerar och hur inställningen till konflikten 
mellan arbete och fritid ser ut. Å andra sidan vill vi se vilka möjligheter ledaren själv har att 
leva ett balanserat liv. 
 
Genomförande: I tidigare kurser under vårterminen 2006 kom vi på olika sätt i kontakt med 
den bakomliggande problematiken till denna uppsats. Parallellt med detta läste vi en mängd 
artiklar och böcker som gjorde att vi hade en god teoretisk grund att stå på när vi på allvar 
satte igång med uppsatsen. Dock var denna forskning ofta baserad på delvis andra 
förhållanden än vad som råder i Sverige och av denna anledning kände vi att det skulle vara 
intressant att se hur verkligheten ser ut även i våra organisationer. Vi riktade oss därför till 
personer som arbetar med chefsrekrytering för att se hur deras bild av en ledare ser ut, vad 
företag egentligen efterfrågar och vilka implikationer det har för problematiken kring arbete 
och privatliv. 
 
Resultat: Vad som framstår som tydligt i vår studie är att det ofta är ledarna som är 
normsättare i organisationerna och därmed indirekt bestämmer vad som klassas som 
accepterat beteende. Vi har också kunnat konstatera att bilden av den ideala ledaren med alla 
dess förväntade egenskaper i allra högsta grad fortfarande lever. När det finns ett implicit 
antagande om att man som ledare alltid ska kunna nås och om så krävs, avbryta det den gör 
för att kunna lösa en situation på arbetsplatsen är arbetsdagen aldrig är helt avslutad. Fritiden 
är således aldrig helt frikopplad från arbetet. Vissa människor kanske klarar av att slappna av 
ändå och känner att de har en tillfredsställande fritid men för andra kan detta vara svårare. 
Men att avgöra om någons privatliv är tillfredställande är inte något vi vågar oss på, dock 
hävdar vi att merparten av dagens organisationer inte direkt gynnar de som inte vill ta med sig 
jobbet hem. I dag måste man ge mycket av sin person, även av de delar som många anser vara 
privata, för att kunna nå ledande positioner. De krav vi har förstått att organisationer har när 
de letar efter en lämplig ledarkandidat får oss ibland att undra om det är en människa eller 
superhjälte de söker. 
 
Nyckelord: Balans, arbete/fritid, postbyråkrati, ledarskap, förväntningar, organisationskultur 
och personlighet. 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel ämnar vi att presentera bakgrunden till varför vi skriver denna 
uppsats men också redogöra för vårt syfte, det vill säga, berätta för dig som läsare vad vi vill 
åstadkomma med vår studie. Våra frågeställningar kommer att presenteras och kapitlet 
avslutas sedan med en kort disposition av hur de återstående delarna av uppsatsen kommer 
att se ut. 

1.1 Bakgrund 
Teknologins framsteg och den ständigt ökande konkurrensen inom företagsvärlden de senaste 
årtiondena har medfört omfattande förändringar på flera plan. Exempelvis har den 
byråkratiska organisationsformen som under lång tid varit dominerande, successivt fått ge 
vika för nya former av organiserande som betraktas vara mera förenliga med de nya 
förutsättningarna. I samband med detta har dessutom en mängd organisationer tvingats 
reducera sin arbetsstyrka för att kunna bemöta konkurrensen och därmed säkerställa sin 
fortsatta existens. Trots hjälp från ny teknologi har dock konsekvensen i många fall blivit att 
den reducerade arbetsstyrkan fått en alltför tung arbetsbörda, vilket ofta har resulterat i en 
överarbetad personal där medarbetarna får allt mindre tid för sig själva och sin familj.1  
 
Vidare har en tydlig åtskillnad mellan vad som tillhör medarbetarnas arbetsliv respektive 
privatliv alltid karaktäriserat de traditionella byråkratiska organisationerna. I vårt nutida 
samhälle finns det däremot, som en följd av nya förutsättningar och nya former av 
organiserande, en antydan om att denna distinktion mellan arbete och fritid håller på att 
suddas ut. Dagens organisationer är inte strikt förankrade till vare sig en specifik fysisk plats 
eller en bestämd tid utan alla platser kan användas att arbeta på, vilken tid som helst på dygnet 
är tid för arbete, alla är potentiella kunder, partners eller kollegor. Av denna anledning 
tenderar dagens arbete att bli gränslöst för många människor, vilket kan medföra att 
arbetsbördan lätt svämmar över och även tar bort stora delar av utrymmet till fritid.2 
Människor ställer således sin fritid och sitt ”privata jag” till organisationernas förfogande idag 
mer än tidigare eftersom vi ständigt är tillgängliga, till följd av Internet och mobiltelefoner3. 
Den ökade fokuseringen på arbetet har samtidigt lett till att vi i allt större utsträckning själva 
identifierar oss som individer med just arbetet, vilket innebär att ett misslyckande i arbetet kan 
betraktas som ett misslyckande även på det personliga planet4. 
 
Som om inte detta vore nog så har förväntningarna ökat på medarbetarna i allmänhet och 
ledarna i synnerhet. En ledare utsätts idag ständigt för en mängd förväntningar från olika håll 
som hon måste se till att leva upp till i allra möjligaste mån. Förväntningarna som ställs 
kommer delvis från de underordnade medarbetarna men också ifrån den överordnade 
ledningen inom organisationen. Det är dessutom så att dessa två typer av förväntningar 
mycket väl kan vara kontradiktoriska vilket genast försvårar situationen för ledaren. Vidare är 
faktiskt ledaren också en människa med förväntningar på sig från familj och vänner att 
fullfölja sina åtaganden även i det privata livet. En ledare har således en mängd roller att 
”spela” i sitt dagliga liv, exempelvis alltifrån chef och underordnad till förälder och vän. När 
dessa roller i arbetslivet och privatlivet börjar inverka på varandra uppstår lätt en konflikt 
mellan arbetslivet och privatlivet, vilket i längden kan orsaka problem med hälsan.5 Som en 

                                                
1 Diskussionen bygger på Duxbury & Higgins, 2005 
2 Läs mer om detta senare i uppsatsen samt i Maravelias, 2006 
3 Garsten & Grey, 2001 
4 Bailyn, & Harrington, 2004 
5 Bygger på resonemang i Woodruff, 1995 
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följd av ovannämnda problem har stress, utbrändhet och långa sjukskrivningar blivit 
vardagsmat i dagens organisationer vilket knappast är önskvärt vare sig ur ett organisatoriskt 
eller ur ett individuellt perspektiv.  
 

1.2 Problemdiskussion 
Alltfler organisationer har idag insett vikten av välmående medarbetare för att kunna skapa en 
framgångsrik organisation som helhet. Av denna anledning erbjuder många organisationer 
program, policies och rutiner som ska underlätta för medarbetarna att skapa och upprätthålla 
en sund balans mellan arbetsliv och fritid. Programmen kan se olika ut men vanligt 
förekommande är flextid, barnpassning, städhjälp i hemmet och olika typer av åtgärder för att 
hjälpa anställda med små barn. Många av dessa hjälpmedel har visat sig vara effektiva, De 
anställda arbetar bättre, är mer tillfredställda med arbetet och mer lojala mot sin organisation. 
Man har även kunnat se ett samband mellan nöjda anställda och det ekonomiska resultatet i 
organisationerna.6 Ett företag som arbetar aktivt med åtgärder för att hjälpa sina anställda att 
balansera sitt arbetsliv och sin fritid får ofta ett gott rykte vilket också medför att det blir mer 
populärt bland arbetssökande. De har även lättare att behålla sina anställda och har därför en 
lägre personalomsättning.7 Trots att flera företag framgångsrikt infört dessa program så 
kvarstår dock problematiken med en utbredd ohälsa inom många andra organisationer som 
formellt också använder sig av balansfrämjande program. Detta tyder på att problematiken är 
mer komplex än vad man kanske kan tro och inte per automatik försvinner i och med 
införandet av dessa program.   
 

1.3 Problematik 
Det verkar således som om att det inte alltid räcker att skapa formella förutsättningar i form 
av Human Resource-program för att anställda ska kunna undvika en konflikt mellan arbete 
och fritid. Det tycks alltså finnas andra faktorer som också påverkar situationen och därför är 
viktiga att beakta. En tänkbar faktor som vi ser det är ledarskapet, vem som styr 
organisationen och hur den styrs borde avspeglas i resten av organisationen och därmed 
påverka medarbetarnas möjligheter till att uppnå sunda arbetsmönster. Vi anser därför att 
ledarskapet är en intressant faktor att undersöka. Ledaren själv sitter dessutom i samma 
situation, om inte i en ännu svårare, som sina medarbetare i fråga om att kunna balansera 
arbete och fritid vilket sannolikt också medför implikationer för organisationen i sin helhet.  
 

1.4 Frågeställningar 
För att konkretisera vår problematik har vi formulerat följande frågeställningar. 
 
Vad har ledarskapet för betydelse i en organisations strävan efter att undvika konflikter 
mellan arbetsliv och fritid bland sina medarbetare? 
 
Går det att förena ledarrollen med ett liv där det råder balans mellan arbete och fritid, 
samtidigt som man lever upp till de förväntningar som finns från olika håll? 
 

                                                
6 Hacker & Doolen, 2003 
7 Arthur & Cook, 2004 
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1.5 Syfte 
Vår uppsats kommer alltså att behandla två olika aspekter. Å ena sidan vill vi se hur ledaren 
kan påverka övriga i organisationen och ta reda på om det kan finnas ett samband mellan hur 
ledaren är och agerar och hur inställningen till konflikten mellan arbete och fritid ser ut. Detta 
är viktigt för oss eftersom vi tror att enbart införandet av balansfrämjande program inte är 
tillräckligt för att motverka denna konflikt. Å andra sidan vill vi se vilka möjligheter ledaren 
själv har att leva ett balanserat liv. Vi vill undersöka detta för att se vilka möjligheter det finns 
att göra karriär och samtidigt ha ett tillfredsställande privatliv. Vi vill se om myten om 
karriärister och ledare som offrar all sin fritid har någon verklighetsförankring. Som vi ser det 
finns det en mycket stark koppling mellan dessa två delar. Om ledaren själv inte ges några 
möjligheter till ett liv i balans tror vi att det kommer påverka dennes sätt att utöva ledarskap 
och förhålla sig till medarbetarnas situation.  
 

1.6 Definitioner 
För att beskriva problematiken kring att försöka balansera arbete och fritid finns det en mängd 
olika benämningar. Work/life, work/family, balance of life och balans i livet är alla exempel 
på begrepp som ständigt återkommer i litteratur som behandlar denna problematik. Vi 
kommer dock i denna uppsats att försöka hålla oss till begreppet arbete/fritid och konflikten 
mellan dem när vi beskriver problematiken. Vi kommer även i vissa fall att använda 
begreppet privatliv i sammanhang då vi inte direkt syftar till en persons fritid.  
 
Ett annat begrepp som är av central betydelse genom vår uppsats är ledare. Med en ledare 
menar vi en individ som till sin position i organisationen har befogenheten och kompetensen 
att leda och styra sina medarbetare i deras arbete. Ytterliggare en viktig aspekt av vår 
definition av en ledare är att han eller hon också har ett personalansvar.  
 

1.7 Perspektiv 
Fokus i denna uppsats är arbetslivets påverkan på privatlivet och fritiden och inte tvärtom. 
Detta eftersom vi i första hand studerar organisationer, inte människan i sig. Vi kommer dock 
både att titta på hur ledaren påverkar andra och hur ledaren påverkas av andras förväntningar.  
 

1.8 Disposition 
Uppsatsen kommer att disponeras enligt följande: I kapitel två kommer vi att gå igenom vår 
metod och vårt vetenskapliga synsätt. Vi kommer där att redogöra för hur vi har gått tillväga 
under uppsatsarbetets gång. I kapitel tre framställs en kort presentation av vårt teoretiska 
ramverk, den utgångspunkt vi har i vår analys. Vi har därefter valt att tematisera vår uppsats 
där kapitel fyra till och med sju representerar varsitt tema. I varje tema varvas teori, empiri 
och analys. Dessa fyra teman kommer så småningom att få oss att nå fram till den avslutande 
diskussionen i kapitel åtta. Det är där vi kommer att försöka knyta ihop våra fyra teman och 
besvara våra frågeställningar. Vi avslutar med ett kort nionde kapitel där vi ger förslag på 
framtida forskning.  
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2. Metod 
Här kommer vi att beskriva vilket vetenskapligt synsätt som ligger till grund för vår uppsats. 
Vi kommer även att beskriva hur vi gått tillväga med vårt uppsatsarbete och vår empiriska 
studie. Till sist kommer vi att granska vår metod och våra källor kritiskt.  
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Inom vetenskapsteorin kan man urskilja två inflytelserika sätt att se på kunskap: 
hermeneutiken och positivismen. Hermeneutiken är baserad på tolkning och förståelse där 
kunskap är något relativt. Det är detta synsätt vi kommer att använda oss av i uppsatsen. Vi 
vill snarare än att försöka bevisa en sanning, ägna oss åt tolkning genom att använda empiri, 
teorier och den förförståelse vi redan har. Tolkning och förförståelse är några av de centrala 
begreppen inom hermeneutiken.8  
 
När man studerar ett samhällsvetenskapligt fenomen måste man ofta förstå och tolka något 
som redan är tolkat av andra. Gilje och Grimen uttrycker det på följande sätt:  
 
Samhällsforskare måste med andra ord förhålla sig till en värld som redan är tolkad av de 
sociala aktörerna själva 9. 
 
När vi ska studera ett nytt fenomen möter vi aldrig fenomenet utan någon som helst 
förförståelse, vi är aldrig ett så kallat tabula rasa (oskrivet blad), utan den kunskap vi bär med 
oss sedan tidigare kommer att påverka våra möjligheter att tolka ett fenomen10. Att vi alla har 
olika förförståelse inför ett problem gör att en hermeneutisk forskares tolkningar i stort sett 
blir omöjliga att upprepa för en annan forskare. Man kommer inte att kunna komma fram till 
någon generell lag som gäller i alla sammanhang, men det är inte heller det viktiga utan det 
som önskas uppnås är en djupare förståelse för ett visst fenomen.11. Det är just den djupare 
förståelsen vi söker i denna uppsats och vi tror att ett tolkande synsätt kommer att vara det 
bästa sättet för att lyckas med detta.   
 

2.2 Metodansats 
Enligt Ödman är tolkning kvalitativt, vilket innebär att vi i denna uppsats kommer att ägna oss 
åt kvalitativ forskning.12. Kvalitativ forskning kännetecknas av att datagenerering, analys och 
tolkning sker delvis simultant.13 Vi som forskare vill lägga fokus på ord, detaljer, nyanser och 
det unika hos varje uppgiftslämnare och därför lämpar sig den kvalitativa ansatsen. En ren 
kvalitativ metod går till så att vi som författare för ett öppet samtal, knutet till ett tema, med 
uppgiftslämnaren. Den information vi får in på detta tillvägagångssätt är unik och personlig 
för just denna uppgiftslämnare. Denna typ av datainsamling är väldigt resurskrävande och 
leder i sin tur till att man ofta kan vända sig till enbart några få respondenter. Detta lilla urval 
medför att forskning utifrån en kvalitativ metod kan få bekymmer med att få den erhållna 
informationen att vara representativ för hela populationen. Den kunskap vi får fram kommer 

                                                
8 Ödman, 2004, s. 74 
9 Gilje & Grimen, 2003, s. 179 
10 Gustavsson, 2004, s. 215 
11 Ibid. s. 13-14 
12 Ödman, 2004, s. 84 (red. Gustavsson) 
13 Gummesson, 2004, s. 132 (red. Gustavsson) 
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inte att kunna användas på andra individer eller undersökningsobjekt än just de vi har 
undersökt.14 Men vår avsikt är inte att få fram generaliserbara fakta.  
 

2.3 Metod och tillvägagångssätt 
Vi bestämde oss tidigt i uppsatsarbetet för att det var problematiken kring balans mellan 
arbete och fritid vi ville studera. Hur vi skulle gå tillväga och var fokus skulle ligga var inte 
självklart i inledningsskedet. Under terminens gång fick vi möjlighet att studera fenomenet ur 
olika perspektiv i andra kurser. I kursen Management i Nätverksekonomin fick vi 
grundläggande kunskaper om hur samhällets utveckling har påverkat problemområdet. När vi 
sedan läste Ledningsfilosofi fördjupade vi våra kunskaper kring ledarskap och personlighet. 
Parallellt med detta läste vi en mängd artiklar och böcker som gjorde att vi hade en god 
teoretisk grund att stå på när vi på allvar satte igång med uppsatsen. För att se hur väl den 
information vi tagit del av genom artiklar etc. stämmer överens med verkligheten i dagens 
Sverige valde vi att genomföra en empirisk studie. I denna studie vände vi oss till personer 
som arbetar med chefsrekrytering för att se hur deras bild av en ledare ser ut, vad företag 
egentligen efterfrågar och vilka implikationer det har för problematiken kring arbete och 
privatliv. För att strukturera vår uppsats har vi valt att sortera in materialet under fyra teman 
där både teori, empiri samt analys finns med. Valet av tema är något som skett under 
uppsatsarbetets gång då vi sett vilka delar som är viktiga att ha med för att kunna besvara våra 
frågeställningar. Vi skulle dock ha kunnat välja andra rubriker eller andra sätt att strukturera 
materialet på. Anledningen till att det ser ut som det gör är för att vi försökt hitta en röd tråd 
som successivt ökar läsarens förståelse för problematiken, vilket vi hoppas att denna 
tematisering medför. 
 

2.3.1 Urval 
För att komma i kontakt med chefsrekryterare gjorde vi en sökning på www.eniro.se över 
chefsrekryterare i Stockholm. Vi mailade sedan tio företag och presenterade oss och vår 
uppsats. Fem av dessa svarade och ställde upp på intervjuer. Vi hade alltså inga speciella krav 
på de personer vi intervjuade förutom att de skulle arbeta med rekrytering av chefer. Vilka 
personer vi till slut kom att intervjua berodde dels på slumpen, vilka företag vi hittade när vi 
gjorde vår sökning, och dels på vilka som visade ett intresse av att ställa upp på en intervju. 
De vi intervjuade var följande:15 
 
Jarl Råstrand, Sikta Urval AB 
Christina Carnrot Lempke, Carnrot & Borg AB 
Björn Ekestaf, EMA Partners International 
Gunilla Westerlund, Mindseeker 
Jan Friberg, Bondi Chefsrekrytering 
 
Vi intervjuade alltså två kvinnor och tre män. Åldern och bakgrunden på respondenterna 
varierade något vilket vi tror gav oss möjlighet att få större variation på svaren och därmed en 
mer mångfacetterad bild av verkligheten.  
 

                                                
14 Baserat på Ödman, 2004 och Jacobsen, 2002 
15 Om mer information önskas om företagen våra respondenter arbetar på, se källförteckning för adresser till 
respektive hemsida. 
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När det gäller litteratur och artiklar som vi har tagit del av i vårt uppsatsarbete så består de av 
alster från både svenska och utländska författare och forskare. Vissa artiklar beskriver en 
verklighet som inte riktigt stämmer överens med den vi har här i Sverige till exempel i form 
av problematik kring barnomsorg och äldrevård. Vi har valt att inte ta upp dessa delar 
eftersom vår uppsats fokuserar på Sverige.  
 

2.3.2 Intervjumetod 
Alla våra intervjuer har skett genom personliga möten på respektive respondents kontor. 
Samtliga intervjuer har pågått i ungefär en timme. Intervjuerna har varit en blandning mellan 
en intervju och ett samtal, vi har dels genom renodlade intervjufrågor velat få fram ren fakta 
men framförallt har vi genom att samtala fått ta del av respondenternas subjektiva 
uppfattning.16 Vår ambition har hela tiden varit att ta del av respondentens personliga 
uppfattningar och tankar kring ämnet i den yrkesroll hon/han har. Det har funnits en struktur 
med förberedda frågor, men vi har under samtalets gång sett i vilken ordning frågorna passat 
att ställas och även till stor del låtit respondenten tala fritt.17 Vi har ställt vissa enkla och raka 
introducerande frågor kring respondenternas arbete, dels för vår egen förståelse och dels för 
att få igång samtalet. De frågor som sedan följt har varit mer djupgående där vi försökt stanna 
upp vid intressanta teman.18 
 
Vi har båda varit närvarande vid samtliga intervjuer och vi har dessutom turats om att ställa 
frågor, dels efter vår förberedda mall men också spontana frågor och följdfrågor när sådana 
kommit upp. Vi har båda två antecknat under intervjuerna. Anteckningarna har vi sedan 
renskrivit direkt efter varje intervju då vi har haft samtalet färskt i minnet. Delaktigheten i 
renskrivningen har varit lika fördelad mellan oss där vi också jämfört våra anteckningar för att 
undvika missförstånd. Våra intervjuer kommer inte presenteras i sin helhet utan vi kommer att 
redogöra för intressanta delar av dem löpande i uppsatsen.  
 

2.4 Källkritik 

2.4.1 Kritik av intervjuer 
Vi har valt att intervjua personer med mycket likartade arbeten som alla arbetar i Stockholms 
innerstad med rekrytering till höga poster inom näringsliv och offentlig verksamhet. Vi är 
medvetna om att dessa personer är präglade av den miljö och kultur de rör sig i. Synen på 
ledarskap skulle säkert se annorlunda ut om man frågade rekryterare i en småstad någon 
annanstans i Sverige. Samtliga arbetar på uppdrag av organisationer och företag vilket torde 
innebära att respondenterna är färgade av deras bild av ledarskap. Hade vi i stället intervjuat 
till exempel psykologer som behandlar individer som arbetar som chefer eller medarbetare i 
organisationer skulle kanske bilden av ledarskap ha sett annorlunda ut. Vi har medvetet valt 
att inte intervjua människor i ledar- och chefspositioner. Anledningen till detta är att vi tror att 
det skulle vara svårt för dem att uttala sig om sin egen situation. Vi tror att det finns risk att de 
inte skulle tala öppet om svårigheter och upplevda brister i den egna personen. Det skulle 
dessutom ställa väldigt höga krav på den insikt de skulle behöva ha kring sin egen person, 
något vi inte anser oss lämpade att bedöma.  
 

                                                
16 Gustavsson 2004, s. 238-239 
17 Ibid. s. 241, 246 
18 Ibid. s. 243 
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Vad det gäller vårt eget agerande kan våra frågor i vissa fall ha varit ledande även om vi har 
försökt att undvika detta. Dessutom är det troligt att vår tolkning av svaren i någon 
utsträckning är färgad av vår förförståelse. Med tanke på uppsatsens karaktär kan även våra 
egna värderingar ha påverkat vår tolkning.  
 

2.4.2 Kritik av litteratur 
Den litteratur vi har tagit del av är skriven av forskare vars förförståelse vi inte har en klar 
bild av. Vi kan därför inte vara säkra på hur deras tidigare erfarenheter har färgat det material 
vi har använt i uppsatsen. Vi har däremot försökt att basera våra viktigaste resonemang på 
litteratur som delar vårt grundläggande synsätt. Vi har dock under den period vi jobbat med 
uppsatsen läst en begränsad mängd böcker och artiklar. Kanske hade vår tolkning sett 
annorlunda ut om vi hade använt oss av annan litteratur eller om vi läst ytterligare material.  
 

2.4.3 Kritik av metod 
Vi kunde ha valt att lägga upp vår empiriska studie på ett annat sätt. Intervjuer hade inte 
behövt vara det enda tillvägagångssättet för att inhämta empiri från omvärlden. Vi kunde till 
exempel ha valt att studera platsannonser för att se vad företag efterfrågar. Vi bedömde dock 
att vi skulle kunna få fram mer användbara och intressanta uppgifter genom intervjuer. Vi 
skulle även ha kunnat välja ut helt andra personer att intervjua vilket säkert hade påverkat 
uppsatsen. I uppsatsarbetets början ägnade vi oss åt att studera litteratur och artiklar innan vi 
gick ut och såg på verkligheten, hade vi gjort tvärtom hade resultatet kanske sett annorlunda 
ut. Vi hade även kunnat välja att göra en mer omfattande kvantitativ empirisk studie och ha 
den som utgångspunkt istället.  
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3. Teoretiskt ramverk 
Här kommer vi att presentera vilket teoretiskt synsätt som ligger till grund för vår analys i 
uppsatsen. 
 
Kritisk teori har sitt ursprung från Frankfurt under 1930-talet. Några av de tänkare som 
bidragit till Frankfurtskolans tradition är Horkheimer, Fromm och Habermas. På senare tid 
kan man även se tydliga influenser av Kritisk teori i bland annat Christopher Laschs (1978, 
1984) och Richard Sennetts (1998) verk. Kritisk teori har som utgångspunkt att se till 
människans möjligheter att vara mer autonom och att individer kan styra över sitt eget öde. 
Dessa möjligheter anses bli hindrade av det konventionella sättet att bedriva management.19 
Kritisk teori är en viktig del i det som kallas Critcal Management Studies (CMS), men är dock 
inte den enda delen. Critical Management Studies  är en pluralistisk ”rörelse” där ett antal 
kritiska ansatser ingår, så som feminism och postkolonialism.20 
 
Critical Management Studies främsta invändning mot det rådande systemet inom management 
och företagsekonomi är att företagsledningar ofta drivs av ett väldigt snävt mål. Detta gäller 
inte bara näringslivet utan även offentlig verksamhet och ideella organisationer. Detta mål är 
att säkra vinster, med liten eller ingen hänsyn till samhället i stort. Anhängare av CMS menar 
att andra mål som rättvisa, mänsklig utveckling och ekologisk balans borde finnas med på 
agendan när man styr över den ekonomiska aktiviteten i ett företag. CMS ställer sig djupt 
kritisk till uppfattningen om att dessa mål automatiskt blir uppfyllda när man strävar efter att 
säkra vinster. CMS menar alltså att företags huvudsakliga mål är att säkra vinster men att 
detta inte måste vara det enda målet.21 Enligt CMS:s sätt att se bör företagsekonomiska 
institutioner och businesskolor se till att utbilda eftertänksamma individer som kan ta hänsyn 
till ovannämnda mål, både inifrån företagen som managers och utanför som medborgare.22 
 
Vissa kritiker till CMS menar att CMS går ut på att vara antimanagement och att management 
uppfattas som något totalitärt och dåligt. Willmott menar dock att det är stor skillnad på att 
vara kritisk mot management, alltså att inte vara pro-management, och att vara 
antimanagement.23 
 
Detta resonemang är en slags utgångspunkt för vår uppsats. Vår avsikt är att granska 
ledarskap och förväntningarna som ställs på ledaren kritiskt. Vi delar CMS:s uppfattning om 
att mål som rättvisa och mänsklig utveckling inte automatiskt blir uppfyllda i strävan efter att 
säkra vinster. Vi ser dock vinststrävandet som företagens primära mål men tror att dessa kan 
kombineras med övriga nämnda mål  
 
 
 
 
 

                                                
19 Alvesson & Willmott, 2003, s. 2 
20 Ibid. s. 3 
21 Willmott, 2006 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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4. Postbyråkratiska organisationer 
I detta kapitel har vi för avsikt att beskriva den postbyråkratiska organisationsformen samt 
undersöka hur den påverkar individer i deras arbetsliv respektive privatliv. 

4.1 Förändrade förutsättningar 
Vi lever idag i en tid då teknologin har en väldigt central roll i både människors och 
organisationers liv. Dess framfart de senaste årtiondena har framförallt medfört helt nya 
möjligheter för oss när det gäller att kunna kommunicera med andra aktörer samt att ta del av 
information som tidigare inte varit tillänglig. Bärbara datorer, Internet och mobiltelefoner är 
endast några få exempel på denna utveckling. För organisationerna i vårt samhälle innebär det 
ständigt skiftande förutsättningar och nya aspekter att beakta, världen har krympt och dörrar 
har öppnats till att kunna bedriva sin verksamhet även i global regi. Som ett led i detta har 
även konkurrensen ökat, vilket i sin tur har medfört en ökad fokusering, från 
organisationernas sida, på att snabbt kunna anpassa sig till de ständigt skiftande 
förutsättningarna och därmed säkerställa sin fortsatta existens.24  
 
Denna utveckling har på senare år starkt bidragit till att nya organisationsformer har 
uppkommit. Istället för att utgå från traditionellt byråkratiska värden med vertikala och 
hierarkiska strukturer som grund har dessa nya organisationsformer istället försökt anamma 
en mer organisk och flexibel attityd i sin verksamhet. Flexibilitet ses idag mer och mer som 
ett organisatoriskt villkor för att kunna leva upp till de ständigt skiftande förutsättningarna i 
omgivningen.25  
 

4.2 De postbyråkratiska organisationernas karaktär 
Vi är således mitt i, eller åtminstone på tröskeln till en fundamental transformation, där de 
traditionella byråkratiska organisationerna successivt byts ut till förmån för de 
postbyråkratiska26. De byråkratiska organisationerna stängs helt enkelt ute till följd av den 
alltmer utbredda användningen av ny informations- och kommunikationsteknologi27. Hur 
karaktäriserar man då en postbyråkratisk organisation (i fortsättningen kallat PBO)? Först vill 
vi bara säga att det finns en mängd olika begrepp som alla syftar till att beskriva den 
postbyråkratiska organisationsformen, exempelvis så pratar Castells om 
nätverksorganisationen28. Andra nyckelord som återkommer i postbyråkratiska sammanhang 
är projekt, team, teamwork, entreprenörskap, empowerment, decentralisering, allianser, 
potential etc.29. Vidare är postbyråkratin ett relativt brett och outforskat område menar flera 
forskare, framförallt är effekterna av den nya organisationsformen inte utredd i 
tillfredsställande utsträckning30. Med detta sagt kan vi nu gå vidare med att beskriva vad som 
utmärker en PBO.  
 

                                                
24 För ett djupare resonemang kring ovanstående utveckling se Castells, 1996, Rifkin, 1995 samt Sennett, 1999. 
25 Framväxten av nya organisationsformer och vikten av flexibilitet diskuteras mer ingående av Briand & 
Bellemare, 2006 samt Garsten & Grey, 2001. 
26 McSweeney, 2006 
27 Harris, 2006 
28 Intressant läsning om nätverksorganisationer finns att del av i Castells, 1996 & 2000. 
29 Mycket mer om dessa nyckelord återfinns hos Briand & Bellemare, 2006, Maravelias, 2003 & 2006, Höpfl, 
2006, samt Torpman, 2004.  
30 McSweeney, 2006 samt Garsten & Grey, 2001 
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Det finns några olika aspekter som är ständigt återkommande i litteratur och forskning när en 
PBO ska beskrivas. Vikten av decentralisering är en sådan, kanske också den mest 
betydelsefulla, med det menas att de postbyråkratiska organisationerna medvetet reducerar 
bort merparten av de hierarkiska nivåer som karaktäriserat den traditionella byråkratin. Istället 
för en stabil, formell struktur med ett utarbetat regelverk får man då istället en mer platt, 
organisk och flexibel organisationsstruktur som anses vara en förutsättning för att snabbt och 
till låg kostnad kunna anpassa sig till ständigt skiftande förutsättningar.31 En traditionell 
byråkrati däremot, med hierarki och formella regler anses begränsa den mänskliga friheten 
och därigenom vara upphov till funktionella brister och hämmande av kreativitet hos 
individerna. Av denna anledning skulle troligen inte en byråkratisk organisation kunna 
överleva i vårt ständigt skiftande samhälle där kravet på kreativitet och innovation är stort. 
Postbyråkratiska organisationer är därför platta och organiska till strukturen vilket gör dem 
mer kapabla att möta problem av ny art.32 Som en följd av färre hierarkiska nivåer blir 
betydligt fler människor delaktiga i de dagliga beslut som fattas inom organisationen. I och 
med detta ändras dialogen till att bli mer fokuserad på att skapa konsensus bland 
medarbetarna vilket endast möjliggörs om organisationens aktörer är ömsesidigt beroende av 
varandra och känner förtroende.  
 
I de intervjuer vi utfört har det vid ett flertal tillfällen framkommit att just denna utveckling 
emot plattare organisationer och en större delaktighet i dialog samt beslut också är påtaglig 
även i praktiken. Exempelvis så pratar Jan Friman på Bondi Chefsrekrytering om en tydlig 
skillnad de senaste tio åren, organisationerna är idag mycket plattare till sin struktur än vad 
han tidigare upplevt i sitt yrkesliv. Han framhåller dessutom att det är vanligt och väldigt 
svenskt att arbeta efter en konsensusbyggande praktik men att han dock sett en försvagning av 
denna de sista åren. Anledningen till detta anser han vara att alltfler av våra stora 
organisationer är utlandsägda med helt andra rutiner än vad svenska företag har.33  
 
De traditionella byråkratierna kännetecknas framförallt av en exkluderande inställning med 
tydliga regler för vad som betraktas befinna sig innanför respektive utanför organisationens 
gränser. Exempelvis så finns det ofta en strikt uppdelning mellan vad som betraktas tillhöra 
arbetet och vad som tillhör fritiden. Vidare är arbetet i en byråkrati i hög grad förknippat med 
en fysisk plats där man förväntas utföra sitt arbete. De postbyråkratiska organisationerna 
däremot kan snarare karaktäriseras som inkluderande. Med detta menas att organisationernas 
inre och yttre gränser är kraftig försvagade och i vissa fall till och med upplösta. Fler 
mänskliga beteenden får utrymme i organisationerna samtidigt som det blir lättare för aktörer 
av olika slag att förflytta sig in och ut ur organisationerna. En av följderna blir att det inte 
längre finns en strikt uppdelning kring vad som är en individs privatliv eller arbetsliv. 
Dessutom är vilken plats och tid som helst disponibel för arbete.34  
 
Utöver att postbyråkratiska organisationer karaktäriseras av decentralisering och upplösning 
av gränser så kan man också beskriva dem utifrån på vilket sätt arbetet bedrivs. Som sagt är 
arbetet i byråkratiska organisationer ofta förknippat med en viss plats, detta är inte fallet inom 
en PBO utan här är snarare arbetet förknippat med serier av projekt av olika slag, projekt- och 

                                                
31 Bakgrunden till ovanstående resonemang finns i Briand & Bellemare, 2006, Garsten & Grey, 2001 samt i 
Maravelias, 2003.  
32 Maravelias, 2003 
33 Friman, Jan, Bondi Chefsrekrytering, Intervju 060503 
34 Briand & Bellemare, 2006, Garsten & Grey, 2001 samt Maravelias, 2003, ligger till grund för ovanstående 
avsnitt. För att läsa mer om tid och rums påverkan på arbetet, se avsnitt om timeless time, space of place och 
space of flows i Castells, 1996. 
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visstidsanställningar blir allt vanligare. Därtill bedrivs arbetet ofta i mer eller mindre 
självförsörjande team.35 Formering av team och vikten av att som individ kunna arbeta i 
teambaserade arbeten är något som också ständigt varit aktuellt när vi intervjuat 
rekryteringsföretagen. 
 
Avslutningsvis kan man hävda att postbyråkratiska organisationer både är mer totalitära och 
demokratiska än vad byråkratierna är. Totalitära av den anledningen att de saknar givna inre 
samt yttre gränser och därför ständigt är närvarande i individers liv. Mer demokratiska av den 
enkla anledningen att de är inkluderande snarare än exkluderande av såväl beteenden som 
aktörer.36  

4.3 Påverkan på individer 
För att organisationer ska kunna leva upp till de skiftande förutsättningar som råder idag och 
överleva i en allt hårdare konkurrens så berättade vi ovan att en förändring gentemot en mer 
organisk och flexibel organisationsform var nödvändig. Men för att detta överhuvudtaget ska 
vara möjligt krävs det också att individerna inom organisationerna blir mer flexibla och öppna 
för förändringar37. Förmågan hos individer att snabbt och självständigt göra bedömningar och 
fatta beslut som är korrekta får i dessa organisationer en mycket viktigare roll då regler och 
överordnade är betydligt färre.   
 
Postbyråkratins huvudsyfte är således att till förmån för flexibiliteten frigöra individer från 
formella begränsningar hänförda till byråkratin och istället organisera individer i organiska 
och flytande nätverk38. I dagens organisationer har det samtidigt blivit allt mer vanligt att 
produktion och distribution sker globalt medan kunderna fortfarande är lokalt förankrade 
vilket i sin tur ställer helt nya krav på individerna i organisationerna. Individerna måste vara 
emotionellt engagerade i sitt arbete vilket automatiskt betyder att man ställer sitt privata jag 
till organisationens förfogande.39 Med det menas att man identifierar sig med organisationen 
och delar dess värderingar och för att detta överhuvudtaget ska vara möjligt måste individen 
använda sig av hela sin personlighet även i sitt arbete40. Jarl Råstrand på Sikta uttrycker det så 
här: 
 
”En individ är en och samma person hela tiden både i arbetslivet och i privatlivet.” 41 
 
Här ser vi en tydlig indikation på att dagens postbyråkratiska organisationer är inkluderande i 
högre utsträckning än de traditionella byråkratiska där man återfann en strikt uppdelning 
mellan vad som räknades till den professionella respektive privata sidan av en individ. Denna 
uppdelning är idag under stark upplösning vilket också framkommer såväl i forskning som i 
våra intervjuer. I de postbyråkratiska organisationerna finns det istället normer som kräver 
medarbetarnas förpliktelse och identifiering med organisationen vilka bör följas av dem som i 
längden vill behålla sina jobb42. I postbyråkratiska organisationer sker upprätthållandet av 
dessa normer av arbetarna själva och därför krävs personligt engagerade individer som har 

                                                
35 Garsten & Grey, 2001 
36 Ovanstående bygger på Maravelias, 2003.  
37 Garsten & Grey, 2001 
38 Maravelias, 2003 
39 Garsten & Grey, 2001 
40 Ibid. 
41 Råstrand, Jarl, Sikta, Intervju, 060424 
42 Maravelias, 2006 
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omdöme och tar personligt ansvar för sina och organisationens åtaganden43. För att klara av 
dagens stress och alltmer betungande arbetsbördor samt för att bli accepterad av kollegor 
krävs det att individen helhjärtat går in i sitt arbete med hela sin person och på så sätt hjälper 
till att upprätthålla dessa normer44. Som en förlängning av denna diskussion kan man därför 
hävda att postbyråkratiska organisationer lägger ansvaret på individerna att forma eller 
reformera en organisationskultur och skapa de identiteter och roller som krävs. I en PBO 
tilldelas individen ingen omedelbar identitet, som är fallet i en byråkratisk organisation där 
titlar och specifika förhållningsregler används för att skapa identitet. Istället måste individen 
ta användning av sitt privata och sociala register för att skaffa denna identitet.45 På samma sätt 
är det inte längre organisationen som bestämmer vad som är professionellt och vad som är 
privat, även om organisationen i slutändan endast är intresserade av de delar i det privata som 
faktiskt är av värde för verksamheten46. Sociala relationer, personligheter och känslor är 
exempel på icke-professionella aspekter som ofta uteslöts från byråkratier men som idag 
spelar en allt viktigare roll i de postbyråkratiska organisationerna47.  
 
I och med de postbyråkratiska organisationernas intåg är idag en individs frihet inte enbart 
förknippad med individens fritid. Frigörandet från byråkratins hierarki och formella regler har 
infört frihet även i arbetet och därmed uppmuntras egna initiativ och kreativitet på ett helt 
annat sätt än tidigare48. Detta märks också hos de undersökta rekryteringsföretagen, 
exempelvis pratar Friman om hur viktigt det är att rekrytera initiativtagande människor, så 
kallade Selfstarters, till ledarpositioner49. Det är dock viktigt att komma ihåg att den nyvunna 
friheten i arbetet inte per automatik också medför en frigörelse från makt. Snarare kräver 
frihet makt, makten att ta till handling och att fånga de möjligheter som erbjuds. Frihet kan 
därför i enlighet med detta ses som potential att via distribuerad makt fånga möjligheter.50  
Just ordet potential är för övrigt något som ständigt återkommer i postbyråkratiska 
sammanhang. Maravelias gör exempelvis gällande att en individs potential idag är av större 
betydelse än vad den varit tidigare. Byråkratiska organisationer bedömer en individs förmåga 
enbart efter hur bra en specifik arbetsuppgift kan utföras medan en PBO istället ser till den 
potentiella förmågan att lära och utvecklas, att få höra ”Du har liten potential” är således 
mycket värre än ”Du har gjort ett misstag”51. Misstag och misslyckanden ska istället ses som 
naturliga inslag i livet som vi måste lära oss av och inte känna skuld över52. Denna attityd 
återkommer också bland våra respondenter. Christina Carnrot från Carnrot & Borg AB 
belyser potentialens betydelse och betonar samtidigt vikten av att undersöka hur en 
chefskandidat tidigare i sin karriär hanterat misstag och misslyckanden för att veta hur 
lämplig kandidaten är för tjänsten i fråga. Genom att undersöka kandidatens tidigare upplevda 
misstag och misslyckanden får man en bra bild av vad en person faktiskt karaktäriserar som 
sådana. Dessutom menar Carnrot att man på detta sätt snabbt fastställer vad individen har tagit 
för lärdom av misstag gjorda tidigare i karriären eller i privatlivet. En person som inte 
reflekterat eller tagit lärdom av dem är inte önskvärd att ha på en ledarposition i en 
organisation.53 Även Björn Ekestaf från EMA Partners International talar varmt om 

                                                
43 Torpman, 2004 
44 Maravelias, 2006 
45 Diskussionen om identitet bygger på Maravelias, 2003. 
46 Maravelias, 2003 
47 Ibid. 
48 Maravelias, 2006 
49 Friman, Jan, Bondi Chefsrekrytering, Intervju 060503 
50 För att läsa mer om freedom as potential läs Maravelias 2003 och 2006. 
51 Maravelias, 2006 
52 Torpman, 2004 
53 Carnrot, Christina, Carnrot & Borg, Intervju, 060425 
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betydelsen av potential hos kandidaten och fortsätter sedan med att understryka att misstag 
och misslyckanden är något naturligt, vad som avgör är istället hur vi hanterar dem54. 
 
Hittills har vi pratat om frigörelsen från formella regler och införandet av frihet även i arbetet 
i och med postbyråkratins frammarsch. En naturlig följd av detta är att med friheten kommer 
också en mängd möjligheter för individer att själv utforma och bedriva sitt arbete på det sätt 
som passar bäst. Vad vi dock ännu inte berört är vilka implikationer denna nyvunna frihet kan 
få på individerna i organisationer. Med frihet över sin egen arbetssituation kan det ibland 
tillsammans med möjligheterna smyga sig in känslor av osäkerhet och tvetydighet hos 
medarbetarna. Vissa människor mår helt enkelt inte bra av alltför mycket frihet i sitt arbete. 
När man varken har tydliga arbetsuppgifter, ansvarsområden, rättigheter, skyldigheter eller 
vet vad som förväntas55 så är det lätt att ta på sig alldeles för mycket ansvar och arbete. 
Individer riskerar enligt Critical Management Studies att hamna i ständig osäkerhet och tar 
därför på sig tunga arbetsbördor som gör att arbetet tenderar att bli gränslöst, svämma över 
och potentiellt också ta över privatlivet. Detta möjliggörs också av vårt mobila samhälle av 
idag, alla platser kan användas att arbeta på, vilken tid som helst på dygnet är tid för arbete, 
alla är potentiella kunder, partners eller kollegor. Maravelias har stött på denna problematik i 
sin forskning och beskriver den på följande sätt: 
 
”Individuals took initiatives to new projects, worked overtime and teamed up with new people, 
not because they were given directives to do so, but because the absence of any clear 
directives created a situation where trust was a constant issue. Hence, what were shared were 
not a sense of distinct culture and trust but a sense of uncertainty, ambiguity and insufficient 
trust”56   
 
Maravelias fortsätter: 
 
“[…] we find uncertainty, potential distrust, and unclear responsibilities which drive 
individuals to work harder and to pay closer attention to their own and their colleagues’ 
behaviour.”57  
 
Det senare citatet för in oss på nästa implikation de postbyråkratiska organisationerna för med 
sig för individerna. Postbyråkratin är ju tänkt att frigöra individer från begränsningar och 
kontroll men i detta avseende anser vi att det faktiskt kan få motsatt verkan när frigörandet 
inte används på rätt sätt. När ansvaret ligger på individerna att se till att normer upprätthålls 
och man i högre utsträckning börjar studera både sitt eget och medarbetarnas beteende hamnar 
man i en situation där kontrollen potentiellt är mer utbredd än i de byråkratiska 
organisationerna. Vad man uppnått då är inte frigörelse utan snarare ett mer sofistikerat sätt 
att väva in individerna i ändlösa ansvarstaganden och kontroll. Individerna arbetar då under 
mer kontroll än tidigare men märker inte av den eftersom den inte kommer uppifrån i 
hierarkin längre.58 Detta är den i särklass tyngsta kritiken som riktas mot dagens nya 
organisationer och kommer ifrån Critical Management Studies59. Enligt kritikerna utövar de 
postbyråkratiska organisationerna en mer komplett kontroll än vad byråkratierna tidigare 

                                                
54 Ekestaf, Björn, Ema Partners International, Intervju, 060426 
55 För att läsa mer om förväntningar se kap. 6  
56 Citat hämtat ur Maravelias, 2003, s. 557 
57 Citat hämtat ur Maravelias, 2003, s. 557 
58 Maravelias, 2006 ligger till grund för resonemanget i detta stycke. 
59 För utvecklat resonemang kring kontroll och frihet inom dagens organisationer se Deetz i Alvesson & 
Willmott, 2003 
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gjort. Om byråkratierna fokuserade på att kontrollera medarbetarnas beteenden så fokuserar 
en PBO snarare på att komma åt deras tankar, känslor och identiteter vilket i sin tur förstärker 
upplösandet av uppdelningen mellan vad som är privat och vad som är professionellt.60 
 
Ytterliggare en sak som har förändrats är synen på karriär. En anställd inom en byråkrati har 
traditionellt sett haft en livstidsanställning med en tydlig hierarki, klara befordringskriterier 
etc. inom organisationen. Så är inte fallet i dagens platta organisationer, nya 
anställningsformer (exempelvis projektanställning som vi nämnde tidigare) har uppstått och 
idag stannar människor på samma arbete en allt kortare tid. Möjligheterna till en snabb karriär 
är många fler men samtidigt är det inte osannolikt att känslor av osäkerhet smyger sig in hos 
de anställda när personalomsättningen ser ut som den gör idag.61 
 
Med ökad frihet i arbetet kommer en massa möjligheter som vi inte tidigare haft i våra 
arbetsliv. Möjligheterna att i sitt arbete kunna nå ända upp till toppen i Maslows 
behovstrappa62 och nå det självförverkligande stadiet har i och med denna frihet blivit 
avsevärt många fler. Men som vi också belyst finns det även faror med denna frihet, gränsen 
mellan självförverkligande och självförstörande är tunn och ett sätt att komma på rätt sida om 
denna gräns kan vara att försöka balansera sin tillvaro och se till att vi inte drunknar i 
arbetslivets åtaganden. Varför man kan tänkas behöva en sådan balans kommer vi att utreda i 
kommande avsnitt men det är idag påtagligt att upprättandet av en sådan balans inte är helt 
lätt. Vi väljer att avsluta vår diskussion kring detta postbyråkratiska tema med att ge ett citat 
som belyser just denna problematik: 
 
”It is up to the individual to maintain a balance between work and non-work that is at the 
same time professionally rewarding and personally and socially bearable. The increase of 
stress related problems connected to work in most advanced capitalist countries signals the 
difficulty of maintaining such a balance.”63   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
60 För att läsa mer om denna kontroll se Garsten & Grey, 2001 och Maravelias, 2003 
61 Garsten & Grey, 2001 
62 För att läsa mer om Maslows behovstrappa se exempelvis Jaffee, 2001, s. 79 
63 Citat hämtat ur Maravelias, 2003, s. 561 
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5. Balans mellan arbete och fritid 
För att förstå problematiken och den konflikt som kan uppstå mellan arbete och fritid kommer 
vi i detta tema först och främst förklara vad som menas med balans. Vi kommer även att gå 
igenom varför vi människor behöver denna balans men även se vilka alternativ det finns.  
 

5.1 Vad innebär balans? 
Psykoterapeuten Lena Nevander-Friström menar att det finns tre viktiga delar av våra liv, 
jaget, arbetet och familjen eller annat socialt sammanhang. (Se bilaga 1 för illustration) Alla 
dessa tre delar måste få väga mer eller mindre jämt för att vi ska må bra. I olika perioder i 
våra liv kommer någon av dessa tre få ta större plats än de andra. När vi just fått ett nytt jobb 
kommer arbetet antagligen ta större plats i våra liv än normalt eller om vi just skaffat barn 
kanske familjen tar större plats. Men över längre perioder bör dessa tre delar väga någorlunda 
jämt.64  
 
De som på lång sikt kan komma att låta arbetscirkeln ta för stor plats är från början ofta 
positiva, engagerade och stresståliga människor. Av olika skäl, till exempel ett stort 
kontrollbehov eller höga prestationskrav på sig själv, hamnar de i en ond cirkel där endast fler 
timmars arbete kan minska den ångest de känner när de inte har kontroll. För en sådan person 
kan familjen komma att bli lidande vilket på sikt kan leda till att personen mister den. Man 
kan även drabbas av sjukdom eller förlora jobbet då man till slut blir ineffektiv. Andra 
människor låter familjecirkeln växa sig för stor. Det kan exempelvis handla om personer som 
skaffar sig en stor familj samtidigt som ett par husdjur, vilket eventuellt kan innebära att 
alltför mycket engagemang läggs på aktiviteter som har man barnen och familjen att göra. Till 
slut tar allt det sociala engagemanget upp så mycket tid att man knappt hinner med varken sitt 
arbete eller sig själv. Den sista typen som Nevander-Friström tar upp är den som låter Jag-
cirkeln växa för mycket. Det är en människa som lägger ner mycket tid på att förverkliga sig 
själv. En som studerar bara för att det är kul och som reser iväg på långa resor på egen hand. 
Om denna typ låter jaget bli för stort hamnar den i ett läge där den hela tiden undrar ”What’s 
in it for me?” , den har svårt att göra något för någon annan utan att tillfredsställa sina egna 
behov.65 
 
De personer som löper störst risk att tappa balansen mellan arbete och fritid är ofta väldigt 
lojala och pålitliga. De håller deadlines, ställer upp på att ordna julfester på jobbet och skjutsa 
barn till fotbollsträningen. Till slut börjar folk ta för givet att dessa personer alltid finns där 
och ställer upp. Denna typ av person kan vara på vilken nivå som helst i organisationen, det 
kan röra sig om en ledare men även om en medarbetare.66 Men i vår intervju med Gunilla 
Westerlund från Mindseeker har det framkommit att när det gäller ledaren finns det ett 
inbyggt antagande om att den ska arbeta mycket. Företag förväntar sig detta när de anställer 
en ny chef. Om man befinner sig på väg uppåt i karriären och vill nå ledande positioner 
kommer ens arbetsvecka troligtvis sluta på betydligt mer än de vanliga 40 timmarna.67 Att 
arbeta på detta sätt kan fungera bra under ett antal år men i längden kan det få konsekvenser. 
Företag söker ofta efter en person i 30-40 årsåldern när de ska fylla en ny chefsposition och 
det är i denna ålder man måste vara beredd att arbeta hårt om man vill göra karriär.68 Detta är 

                                                
64 Nevander-Friström, 2005, s. 74-80 
65 Nevander-Friström, 1999 s. 14-17 
66 Nevander-Friström, 2005, s. 74-80 
67 Westerlund, Gunilla, Mindseeker, Intervju, 060427 
68 Ibid. 
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ungefär samma period i livet som de flesta skaffar barn. Ibland kan det vara extra svårt att 
kombinera ett arbete med att vara småbarnsförälder, till exempel om arbetet innebär många 
resdagar.69 En annan aspekt av privatlivet som skulle kunna utgöra en svårighet är om 
ledarens partner också har ett liknande jobb med hög arbetsbelastning.70 Ska vi se detta som 
en insinuation på att vi mer och mer måste välja, familj eller chefsjobb? Eller innebär det att 
de postbyråkratiska organisationerna inte riktigt har kunnat släppa de byråkratiska 
organisationernas strikta uppdelning mellan det professionella och privata? I organisationer 
där gränserna mellan arbete och fritid mer och mer suddas ut tror vi att man kan behöva 
omvärdera synen på vad som är privat.  
 

5.2 Obalanserade individer 
När arbetscirkeln i balansmodellen börjar växa kan det alltså ofta bero på att personen i fråga 
tycker om sitt arbete och känner engagemang. Men detta från början positiva engagemang kan 
komma att övergå i det som kallas arbetsnarkomani vilket är ett beroende precis som 
alkoholism eller drogmissbruk.71 I en artikel skriven av Michael Nowicki och Jim Summers 
beskriver de olika symptom på arbetsnarkomani. Varningssignaler kan exempelvis vara om 
man känner större glädje över att göra en kalkyl än att få utöva en hobby eller att arbetsveckan 
överstigit 40 timmar redan på onsdagen. Att kvalitetstid med barnen innebär att man sitter 
bredvid dem när man jobbar med sin dator och att man blir irriterad på kollegor som 
prioriterar andra saker än arbetet är också tecken på att något kan vara på väg åt fel håll. En 
viktig fråga de ställer är om man kan älska sitt arbete för mycket.72 De postbyråkratiska 
organisationernas struktur med svaga gränser och höga krav på egna initiativ tror vi kan 
fungera pådrivande för vissa individer som utvecklar arbetsnarkomani. Det som börjar som ett 
positivt engagemang får stora möjligheter att i längden övergå i destruktivt beteende i en 
PBO.  
 
Nevander-Friström menar att problemet för den som har blivit arbetsnarkoman är att den inte 
kan försöka prioritera om på ett enkelt sätt, den har skapats ett beroende. Beroendet är både 
kemiskt kroppsligt och psykologiskt emotionellt. När man utsätts för stress utsöndrar kroppen 
stresshormoner som förbereder kroppen för fysisk ansträngning. Stresshormoner finns alltid i 
blodet men i högre halter när stressen tilltar. En arbetsnarkoman har byggt upp ett slags 
beroende av stresshormon. Den behöver ständigt nya utmaningar och deadlines för att hålla 
produktionen av stresshormon uppe och på så sätt må bra. Att under lång tid leva med förhöjd 
halt av stresshormoner får medicinska följder. Dessa kan yttra sig på olika sätt men vanligt är 
nedsatt immunförsvar, viktförändringar, insomningsbesvär, högt blodtryck, panikångest och 
utbrändhet.73 Det psykologiska emotionella beroendet är svårare att bryta eftersom det bottnar 
i vilken personlighet man har. En arbetsnarkoman vill känna sig oumbärlig på sin arbetsplats 
och blir avundsjuk om någon annan får uppmärksamhet eller blir vald. Arbetsnarkomanen är 
beroende av att känna sig behövd och att bli bekräftad.74 Ofta handlar detta om att personen 
har en narcissistisk personlighet, något vi kommer att återkomma till senare i uppsatsen.  
 

                                                
69 Råstrand, Jarl, Sikta, Intervju, 060424 
70Ekestaf, Björn, Ema Partners International, Intervju, 060426 
71 Nevander-Friström, 1999, s. 21-22 
72 Nowicki & Summers, 2005 
73 Nevander-Friström, 1999, s. 22-31 
74 Ibid. s. 31-32 
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5.3 Obalanserade organisationer 
Det är inte bara individer som kan ta skada av att sakna balans mellan sitt arbete och sin fritid. 
Obalanserade medarbetare och framförallt obalanserade ledare kan få konsekvenser även för 
organisationer. Företag som aktivt hjälper sina anställda att sträva efter balans mellan arbete 
och fritid, genom att till exempel skapa en mer flexibel arbetsplats, har ofta medarbetare som 
är nöjda, lojala och engagerade. Man har även kunnat se ett direkt samband mellan 
organisationers resultat och välmående anställda.75 76 
 
I Catherine Caseys bok Work self and society refererar hon till en studie gjord av Douglas 
LaBier som undersöker hur människors känsloliv och mentala hälsa påverkas av kulturen på 
arbetsplatsen. Han talar om ett samband mellan arbete och känslomässig konflikt som han 
kallar modern madness. Han menar att symptom som innefattar allt mellan mild oro till stress 
och utbrändhet bottnar i arbetssättet i dagens stora företag. Ett företag kan ses som en 
psykostruktur där medarbetarens värderingar och attityd måste passa organisationens behov. 
De personer som framgångsrikt rör sig uppåt i en organisation är de som lättare går att forma 
efter behoven och strukturerna i organisationen. Många av karriäristerna är dessutom folk som 
lider av arbetsnarkomani. De verkar vara stabila och fungerande på ytan men döljer i själva 
verket sitt beroende. Problemet är att denna typ av organisationskultur stödjer och premierar 
deras sjuka beteende. En organisations psykostruktur både påverkar och påverkas av 
människorna som arbetar i den vilket innebär att de destruktiva beteendena sprids. En person 
som har anpassat sig till att arbeta i denna typ av organisation har ofta svårt att senare anpassa 
sig till en mer sund arbetsmiljö.77 
 
Det är alltså inte alla organisationer som vill premiera arbetsnarkomani. För sådana 
organisationer är det viktigt att ha detta i åtanke när någon inom organisationen ska befordras 
till en chefspost. Det är lätt att man i första hand funderar över de personer som varit i 
organisationen länge eller de som jobbar hårdast. Om man väljer att befordra en 
arbetsnarkoman och ge den personalansvar måste man räkna med vissa följder. En person är 
samma person med sina fel och brister även om den hamnar i en ledande position. Fler och 
fler företag inser att det är viktigt att ta hänsyn till medarbetarnas möjligheter att balansera 
arbete och fritid för att arbetet ska hålla hög kvalitet. Om man låter en arbetsnarkoman bli 
chef kan man inte förvänta sig att den kommer att ta hänsyn till denna faktor, den ser ju inte 
själv hög arbetsbelastning och långa arbetsdagar som ett problem.78  
 
För att se hur en potentiell chef har hanterat problem som rör medarbetarnas möjligheter till 
att balansera arbete och fritid är det viktigt att se till deras historik och låta dem ge exempel 
menar Råstrand. Kanske har de tidigare varit med om att någon medarbetare hamnat i en 
situation där de blivit utbrända, genom att låta dem beskriva hur de har agerat och hanterat 
situationen kan man se hur de skulle kunna agera om detta händer i framtiden. Det kan också 
vara viktigt att se om personen i fråga själv har varit i en situation på väg mot utbrändhet och 
hur den i så fall har hanterats. Att personen befunnit sig i en sådan situation behöver inte vara 
ett problem i sig, det viktiga är hur den har hanterats. För att personen ska kunna kännas 
lämplig som ledare bör den kunna visa att den i efterhand har reflekterat över situationen, hur 
den kunde uppkomma och hur man ska undvika att det händer igen.79  
 
                                                
75 Hacker & Doolen, 2003 
76 Även aktiekurser kan påverkas av ”familjevänliga” HR- beslut, läs mer i Arthur & Cooks artikel från 2004. 
77 Casey, 1995, s. 83-85 
78 Getting personal about leadership 
79 Råstrand, Jarl, Sikta, Intervju, 060424 
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5.4 Alternativ till balans 
Uttrycket balans i livet har kommit att bli lite av en klyscha och vissa menar att det egentligen 
är omöjligt att leva ett balanserat liv. I en artikel menar Stephen Hacker och Tony Doolen att 
strävan efter balans i sig skapar skuldkänslor hos oss. Om man delar in sitt liv i olika viktiga 
områden som arbete, familj och hälsa så kommer det alltid att finnas något av områdena som 
får mer uppmärksamhet än de andra under vissa perioder vilket gör att något annat blir 
lidande. Strävan efter balans i sig kommer alltså att trötta ut oss. De menar i stället att man 
ska försöka integrera de olika delarna i livet och glida mellan dem. Man bör börja med att för 
sig själv formulera sin mening med livet. Sedan ska man i Human Resource sammanhang ta 
hänsyn till hur denna hör ihop med organisationens riktning för att på så sätt skapa en 
integration mellan individen och organisationens mål.80 Som vi ser det ställer denna typ av 
åtgärd höga krav på organisationen och framförallt på den HR-manager som är ansvarig. Att 
tala om sitt livs mening kan vara känsligt, alla kanske inte vill dela med sig av något så privat 
till en överordnad på arbetet. Dessutom tror vi inte att alla medarbetares personliga mening 
med livet går ihop med organisationens mål, vad gör man i så fall med de medarbetarna? Vi 
tror därför, även om tanken är god, att detta inte är en rimlig lösning.  
 
Orsakerna till att människor tappar balansen kan alltså vara flera. Det kan bero på en individs 
inre påtryckningar men även yttre faktorer. Detta kommer vi att titta närmare på i nästa tema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
80 Hacker & Doolen, 2003 
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6. Förväntningar 
Detta tema handlar om vilka förväntningar som finns på en ledare. Vad är det egentligen 
företagen letar efter och vad tror sig blivande eller nuvarande ledare att de bör leva upp till. 
Vilka förväntningar och krav som finns är nära sammankopplat med organisationers kultur 
vilket gör att vi även kommer att komma in på det ämnet.  
 

6.1 Förväntningar på en ledare 
I företagssammanhang betraktas ordet ledare ofta som synonymt med chef eller manager. 
Chefen blir automatiskt en synlig person i organisationen och många, både överordnade och 
underordnade, har höga förväntningar på en chef. Ofta kan dessa förväntningar vara 
kontradiktoriska. Chefen ska kunna skapa konsensus och samtidigt peka med hela handen, 
våga misslyckas och våga lyckas, låta bli att vara perfekt och samtidigt sträva efter 
perfektion.81 De förväntningar som medarbetarna har på chefen kan dessutom stå i konflikt 
med de krav som ledningen sätter upp. När någon tillträder en chefspost förutsätts det inte 
bara att denna person har den nödvändiga tekniska eller formella kompetensen som krävs för 
att klara yrket, det tillkommer plötsligt en mängd andra krav på uppgifter som ska klaras av. 
Chefen måste även klara av att ha utvecklingssamtal, ansvara för en jämställdhetsplan, hålla 
tal, motivera sin personal och engagera.82  
 
När en ny ledare ska tillsättas ställer företag upp en kravprofil över vilken slags person de 
söker. Denna profil kan givetvis se olika ut i olika företag men man kan se vissa generella 
förväntningar som är återkommande. Först och främst finns det vissa specialistkunskaper som 
efterfrågas beroende på vilken bransch det rör sig om, men förutom dessa ställs det krav på 
personligheten. Man letar ofta efter en extrovert och kommunikativ person.83 Man vill även se 
att det finns en ledarpotential och att personen har en vilja att ta ansvar och påverka andra.84 
Vi kommer att fördjupa oss i ledarens personlighet i nästa tema.  
 
Alla dessa förväntningar kan enligt psykoterapeuten Nevander-Friström vara ett av skälen till 
att människor, som på många sätt faktiskt är lämpliga, väljer att tacka nej till chefspositioner. 
Individer kan tacka nej för att de känner att de är för blyga. Att tala inför folk och försöka 
motivera dem ter sig helt enkelt alltför skrämmande. Andra kan skrämmas av att de som 
chefer skulle bli tvungna att ta itu med konflikter, något de inte anser sig vara bra på. Dessa 
personer som tackar nej till chefspositioner och kan motivera varför genom att se till sina egna 
svagheter visar tecken på god självinsikt och självkännedom vilket egentligen tyder på att de 
skulle kunna göra ett bra jobb som chefer.85 I den här frågan har de som jobbar med 
rekrytering av chefer en annan bild. De som tackar nej till chefjobb gör det på grund av dålig 
timing eller på grund av att organisationen inte passar dem, inte på grund av brister i den egna 
förmågan.86 Att en psykoterapeut och rekryterare kan ha så olika bild är något vi uppfattar 
som föga förvånande. Om en person ska ge en förklaring till varför man tackar nej till ett jobb 
kommer den att se olika ut beroende på vem man talar med. Att säga till en rekryterare att 
man inte tror att man klarar av arbetet, i alla fall inte just nu, skulle ju troligtvis innebära att 

                                                
81 Nevander-Friström, 2005, s. 29 
82 Ibid, s. 34 
83 Friman, Jan, Bondi Chefsrekrytering, Intervju, 060503 
84 Carnrot, Christina, Carnrot & Borg, Intervju, 060425 
85 Nevander-Fristöm, 2005, s. 37-45 
86 Carnrot, Christina, Carnrot & Borg, Intervju, 060425 samt Friman, Jan, Bondi Chefsrekrytering, Intervju, 
060503 
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man inte heller skulle vara aktuell i framtiden. Att i stället säga att timingen eller 
organisationen är fel verkar vara en bättre förklaring. Inför en psykoterapeut, som faktiskt har 
tystnadsplikt, tror vi däremot att eventuella tvivel på sin egen person kan komma fram. 
Därmed inte sagt att alla som tackar nej till chefsjobb tvivlar på sin egen förmåga. Sanningen 
kanske ligger någonstans mittemellan.  
 
Det är inte bara ledningen och de anställda som har förväntningar på en ledare. Många chefer 
och ledare har även en partner och kanske en familj att ta hänsyn till. Det kan till exempel 
vara förväntningar från föräldrar som vill se sina barn lyckas i sina karriärer. De vill att 
barnen ska få alla de saker de själva aldrig fick. I de flesta familjer idag arbetar både mannen 
och kvinnan vilket innebär att det kan finnas förväntningar från ens partner att man ska finnas 
där som stöd och underlätta även deras karriärmöjligheter. Samtidigt ska man även fungera 
som en förebild för sina barn och finnas där för dem.87 Trots att det mestadels är i hemmet vi 
har vårt privatliv och våra relationer med de vi själva har valt, de som bygger på kärlek är det 
många i chefspositioner som säger sig uppleva en maktlöshet hemma. På jobbet känner de 
däremot av den makt de har och trivs med att kunna använda den.88 Vissa människor känner 
sig till och med mer trygga med sitt sociala liv på jobbet än hemma och känner att problemen 
i hemmet är svårare att hantera än kraven från arbetet. Resultatet blir att dessa människor 
föredrar att stanna på jobbet framför att gå hem.89 Många går dessutom på myten om att just 
de är oumbärliga på arbetsplatsen, ingen annan kan göra deras arbetsuppgifter. I verkligheten 
är det dock så att det är mycket lättare att hitta en ersättare som utför någon av ens 
arbetsuppgifter än att hitta någon som kan ersätta individen som pappa, mamma, syster, bror 
eller vän. Det är lättare att skaffa ett nytt jobb än en ny familj om arbetsplatsen inte kan 
acceptera ett nej. För att kunna fungera som ledare och samtidigt fungera som människa är det 
viktigt att inte tappa balansen helt. Om man har en fungerande familjesituation kommer 
ledarskapet att fungera bättre.90 
 

6.2 Organisationskultur 
Det finns en mängd olika sätt att definiera vad organisationskultur innebär. Caren Siehl och 
Joanne Martin förklarar det så här: 
 
“[…] organisational culture can be thought of as the glue that holds an organisation together 
through a sharing of patterns of meaning. The culture focuses on the values, beliefs and 
expectations that members come to share.”91 
 
Många människor arbetar mer än vad som kanske egentligen behövs, det kan finnas en kultur 
på företaget som gör att folk stannar sent på jobbet. Ibland kan det vara så att unga människor 
i början av sin karriär vill visa vad de går för och jobbar extra hårt med avsikten att dra ner på 
tempot senare i karriären. Så blir inte alltid fallet, speciellt inte om man hamnar i en 
organisation där det finns en förväntan att du ska jobba väldigt mycket.92 Olika organisationer 
har olika uppfattningar om vad det innebär att jobba mycket. I vissa organisationer efterfrågas 

                                                
87 Sennett, 1999, s. 23-32 (Delvis omarbetad del av essä i Ledningsfilosofi VT-06 av Alvarsson och Collin) 
88 Nevander-Friström, 2005, s. 56-57 (Delvis omarbetad del av essä i Ledningsfilosofi VT-06 av Alvarsson och 
Collin) 
89 Brown & Booth, 2002 (Delvis omarbetad del av essä i Ledningsfilosofi VT- 06 av Alvarsson och Collin) 
90 Nevander-Friström, 2005, s. 88-90 (Delvis omarbetad del av essä i Ledningsfilosofi VT-06 av Alvarsson och 
Collin) 
91 Citat taget från Hatch, 2002, s. 236 
92 Guest och Sturges, 2004 



 24

medarbetare och chefer som är beredda att lägga ner väldigt mycket tid. Ett exempel som 
Råstrand gav oss i en intervju är en organisation som valde att hålla anställningsintervjuer på 
midsommarafton för att redan då visa vad de förväntar sig av sina anställda. I organisationer 
av den typen är lönerna ofta höga och folk kanske inte stannar i så många år men erfarenheter 
från en sådan tuff miljö värderas ofta högt när man söker nya jobb.93 I andra organisationer är 
chefen noga med att de anställda går hem vid arbetsdagens slut. Om de inte har fått gjort vad 
de ska under dagen kan det ses som en brist i chefens förmåga att motivera sina 
medarbetare.94 
 
I många platsannonser är kraven på de sökande mycket högt ställda. Jarl Råstrand menar att 
detta till viss del är en typ av skådespel. Företaget som annonserar vet att de inte kommer att 
hitta någon som kan uppfylla alla dessa krav och den som söker vet att det inte fullt ut 
kommer att förväntas så mycket av den. Så även om kraven i slutändan är höga så har 
parterna ändå mötts någonstans på halva vägen.95 Carnrot tycker att det är viktigt att 
avdramatisera den idealbild av ledaren som visas i den typen av annonser. Hon menar att man 
i stället bör försöka se verkligheten genom att skaffa mycket information både från företaget 
och från dem som söker jobbet.96 Vidare resonemang kring idealbilden av en ledare kommer i 
nästa tema.  
 
Oavsett vilken typ av kultur som finns inom en organisation har en ledare stor påverkan på 
den. Det är chefen som sätter upp gränser för vad man accepterar och hur man beter sig. Detta 
verkar vara ett allmänt vedertaget synsätt som återkommit i nästan alla våra intervjuer.  
 

”Chefens värderingar styr organisationen”97 
 
När chefen går för dagen gör de andra också det, vilket innebär att medarbetarna följer 
chefens arbetsmönster vare sig det är långa eller korta dagar.98 Om chefen är frånvarande kan 
man se hur det ruckas på den vanliga ordningen, ett exempel är en organisation där chefen 
inte accepterade att personalen tog kafferast men så fort chefen reste bort fikade man.99 Att 
chefens påverkan på kulturen är så stor innebär också att om chefen skulle visa tecken på låg 
moral är detta något som snabbt sprider sig nedåt i organisationen.100  
 
Som vi tidigare sagt sker mycket arbete i dagens postbyråkratiska organisationer i grupper, 
eller team. Genom att tillämpa ett sådant arbetssätt får medarbetarna interagera mycket med 
sina kollegor. Att vara en del av ett team kan ge en känsla av tillhörighet och mening. Det kan 
bidra till att skapa en persons identitet och även stärka dess självförtroende. Den starka 
känslan av grupptillhörighet kan göra att mycket av ens sociala umgänge förläggs till 
arbetsplatsen. Detta gör att arbetsplatsen blir en källa till nöje, bekräftelse och tillfredställelse. 
Arbetsplatsen blir en attraktiv plats att vara på. Men det kan också innebära att medarbetare 
kan vara rädda att hamna utanför eller att rent av förlora sitt jobb om de inte deltar i det 
sociala livet.101 Den sociala biten är viktig vid anställning av en ny ledare. Vilka värderingar 
en person har och vilka kretsar den tillhör är viktigt för att se om personen delar företagets 
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värdegrund.102 Även en persons fritidsintressen kan spela roll för hur man passar in i det 
sociala umgänget på arbetsplatsen. Om någon spelar golf kan det på vissa ställen ses som 
något positivt som kan gynna affärerna då man till exempel kan ha ett möte med en kund på 
golfbanan.103 Detta kan vi se som ett exempel på att de postbyråkratiska organisationerna vill 
ta del av det privata så länge de har nytta av det.  
 
Det tåls att diskutera vilken typ av person man helst väljer när man ska hitta en ny ledare i en 
organisation med en stark kultur. Westerlund menar att det ibland kan vara bättre med en 
anpassningsbar, kanske lite medioker typ som har lättare att passa in i olika miljöer. Samtidigt 
säger Råstrand att ledaren måste vara någon som medarbetarna kan se upp till, någon som står 
upp för sin sak och visar framåtanda.104 Vi tror detta kan bero på vilken typ av organisation 
det rör sig om. Om det finns en väldigt stark kultur tror vi att det kan vara svårt att ha en chef 
med mycket stark personlighet som inte stämmer överens med kulturen. I sådana fall kanske 
det fungerar bättre med någon mer anpassningsbar.  
 

6.3 Tillgänglighet 
Kraven på tillgänglighet ser olika ut i olika organisationer, mycket beroende på kulturen. Det 
finns företag som vid anställning förser medarbetaren med en mobiltelefon som ska vara 
påslagen 24 timmar om dygnet 365 dagar om året.105 Oftast finns det inget sådant uttalat krav 
utan det anses vara rimligt att ledaren inte alltid kan bli nådd. Det förväntas dock att man 
svarar på ett meddelande så snart som möjligt.106 Men trots att företag menar att en ledare inte 
alltid behöver vara tillgänglig är det dock ett krav att den kan vara närvarande om något 
inträffar, även om det skulle ske under en helg eller på semestern.107 Även om det alltså inte 
alltid finns ett uttalat krav på ständig tillgänglighet så tolkar vi det som att du som ledare 
aldrig fullt ut kan lägga arbetet åt sida, på ett eller annat sätt måste du vara tillgänglig.  
 
För medarbetarna är det oftast inte bara viktigt att kunna nå sin chef utan även det personliga 
mötet värderas högt. Svenska organisationer är ofta platta och möjligheter ges till en personlig 
kontakt med chefen. Detta kan både vara viktigt för att kunna framföra eventuella klagomål 
men framförallt för att få känslan av att bli sedd av chefen. Att få beröm för sitt arbete och få 
bekräftelse kan betyda mycket. Möjligheten till att få denna personliga relation till chefen är 
ofta mindre i utländska företag där en mer hierarkisk struktur råder något som av många 
svenskar kan upplevas som besvärligt.108 Möjligheten att kunna bygga en relation med chefen 
upplevs som viktigare än att ständigt kunna nå den från medarbetarnas sida.109 
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7. Personlighet 
Det här temat belyser personlighetens betydelse hos ledare i dagens postbyråkratiska 
organisationer. Vidare resonerar vi kring oönskade egenskaper hos en ledare samt vad det är 
som gör den narcissistiska personligheten både användbar och farlig. Temat avslutas med en 
kortare beskrivning kring vad rekryteringsföretagen är intresserade av i kandidaternas 
privatliv. 
 

7.1 Personlighetens betydelse 
I kapitlet om den postbyråkratiska organisationsformens inträde pratade vi om den 
inkluderande attityden som ett av dess kännetecken. En av konsekvenserna av denna nya 
attityd är att den tidigare så strikta uppdelningen av vad som karaktäriseras som privatliv 
respektive arbetsliv håller på att lösas upp. I dagens organisationer inkluderas nu stora delar 
av en individs privatliv och personlighet även i arbetslivet, eller mer korrekt, de delar som är 
av värde för organisationens övergripande mål inkluderas. Att det faktiskt fungerar så här 
även i praktiken är något vi får stöd av från våra intervjuer med de fem rekryteringsföretagen. 
Flertalet av dem hävdar att personligheten är av allra största vikt när det gäller om en kandidat 
är rätt person för tjänsten eller ej. Exempelvis uttrycker sig både Carnrot och Westerlund så 
här: ”Det är alltid personligheten som är det viktiga”110  på frågan om vad som tillslut fäller 
avgörandet till en kandidats fördel eller nackdel. Carnrot hävdar dessutom att utbildning och 
erfarenhet krävs för att legitimera en rekrytering inom organisationen men att det är 
personligheten som fäller avgörandet i slutändan. Dock, om det rör sig om rekrytering till en 
offentlig verksamhet så får erfarenhet och utbildning en avsevärt mycket viktigare ställning 
eftersom här går det att överklaga besluten vilket det inte finns möjlighet till i privata 
organisationer.111 I vilket fall som helst så har medarbetarnas personligheter fått en allt större 
betydelse i de flesta av dagens organisationer vilket också Maravelias har uppmärksammat: 
 
”[…] in this fluid environment you don’t trust someone who appears to hide his personal 
standpoint behind some stereotypical and impersonal role, you need to see who you are 
actually dealing with.”112   
 
Om det nu är så som det faktiskt verkar att personligheten och privatlivet har fått en allt större 
betydelse i dagens organisationer så är det på sin plats att ställa några frågor. Dessa frågor 
kommer vi fortsättningsvis i detta kapitel att besvara med utgångspunkt i intervjuerna hos 
rekryteringsföretagen: 

 
• Vilka personliga egenskaper efterfrågas idag respektive vilka egenskaper är icke 

önskvärda hos ledare i dagens organisationer? 
• Vad vill organisationer veta om potentiella ledares privatliv och vilket värde har denna 

vetskap? 
 
Alla fem av de undersökta rekryteringsföretagen arbetar på uppdrag från företag och andra 
organisationer av olika slag. Tillsammans med uppdragsgivarna tar de fram en profil på vilka 
krav som ställs dels på kandidatens faktiska kompetens men också på dennes personlighet. 
Flertalet av rekryteringsföretagen gör omfattande undersökningar i den tilltänkta 
                                                
110 Carnrot, Christina, Carnrot & Borg, Intervju, 060425 samt Westerlund, Gunilla, Mindseeker, Intervju, 
060427. 
111 Carnrot, Christina, Carnrot & Borg, Intervju, 060425 
112 Citatet är hämtat från Maravelias, 2003. 
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organisationen innan profilen fastställs. Detta görs för att få till stånd en profil som på bästa 
sätt matchar den rådande kulturen i organisationen. Ekestaf drar exempelvis paralleller till 
målning när han beskriver denna del av rekryteringsprocessen: ”Grundarbetet är mycket 
viktigt för att färgen inte ska flagna”113 Kravprofilen som vi nämnde kort i föregående kapitel 
ser alltså mer eller mindre olika ut beroende på vad det är för typ av tjänst det rör sig om. 
”Varje rekrytering är unik”114 menar Carnrot. Vi hävdar dock att vi kan se vissa generella 
drag som återkommer mer frekvent än andra i våra intervjuer. Framförallt är det den 
schablonmässiga bilden av den ideala ledaren som ständigt gör sig påmind. Westerlund ger en 
bra beskrivning på hur denna ledare ser ut: Personen är 33-45 år gammal med relevant 
högskoleexamen och har mångårig erfarenhet av branschen och ledarpositionen. Vidare ska 
personen vara socialt kompetent, resultatorienterad, ärlig, kommunikativ, analytisk, 
strukturerad och idérik samt inte ha några åtaganden utanför arbetet som kan påverka 
arbetsinsatsen. Trots detta premieras en aktiv fritid med hobbyer som kan komma 
organisationen till nytta, vi nämnde tidigare golf som ett sådant exempel. Westerlund och 
Carnrot menar dock att denna fulländade person inte finns och det är något som både 
organisationer och kandidater är medvetna om.115 Som vi tidigare berättat så kallar Råstrand 
detta fenomen för ett skådespel där lösningen blir att mötas någonstans på vägen116, dock så 
nära idealbilden som det går förutsätter vi, trots att några respondenter hävdar att idealbilden 
efterfrågas mindre idag än tidigare. Samtliga menar dock att det alltid kommer att finnas en 
marknad för ledare som strävar mot detta ideal. Utöver denna idealbild finns det åtminstone 
ytterliggare två aspekter som återkommer som viktiga vid i stort sett varje rekrytering, 
nämligen engagemang och motivation. Som person ska du vara hungrig och drivande med 
mycket energi som gör det möjligt att ta egna initiativ, ditt engagemang ska göra dig till en 
selfstarter117. Dessutom ska du motiveras av andra saker än enbart pengar118. Slutligen pratar 
flera respondenter om att det ur rekryteringssynpunkt är viktig att kandidaten är trygg i sig 
själv. Ekestaf pratar om att man i rekryteringsprocessen lägger stor vikt vid att undersöka om 
kandidaten har nått en ”mental mognad”. Denna mentala mognad är viktig för höga 
ledningspositioner och ”Den har man inte som 30-åring” menar Ekestaf. Anledningen till 
detta är att bred erfarenhet saknas och han menar att ”Har man inte varit med i hetluften så har 
man inga referensramar heller.”119 Carnrot pratar också om denna betydelse men använder sig 
istället av termer som ”en trygg person” och ”gott omdöme”120.   
 

7.2 Fastställande av personligheten 
De fem rekryteringsföretagen arbetar alla efter olika metoder när det gäller att fastställa en 
kandidats personlighet. Det enda som vi anser vara gemensamt under rekryteringsprocessen är 
att samtliga använder sig av intervjuer med kandidaterna på något sätt. I övrigt finns det flera 
olika metoder som företagen använder i varierande utsträckning för att fastställa 
personligheten hos en kandidat. Personlighetstester av olika slag är idag relativt vanliga och 
krävs av flertalet uppdragsgivare men är inte standard hos någon av våra respondenter. 
Referenser från tidigare arbetsgivare, kollegor etc. används också men i skiftande grad. 
Exempelvis lägger Carnrot mycket vikt vid referenser medan Ekestaf ser problem med alltför 
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otillförlitliga svar och använder sig därför av referenser i en väldigt begränsad omfattning.  
Intervjuerna utgör istället tyngdpunkten hos våra respondenter och alla tycks vara väl 
medvetna om att det inte går att fastställa en kandidats personlighet genom att bara sitta ner 
och prata en gång. Istället krävs intervjuer vid ett flertal tillfällen och eventuellt också under 
olika omständigheter för att få en så tillförlitlig bild som möjligt. Råstrand pratar till och med 
om att det gäller att lära känna kandidaten precis på samma sätt som man skulle göra med en 
människa man träffar i sitt privata liv121. 
 
När intervjuerna, eventuella tester och samtal med referenser är genomförda har 
rekryteringsföretaget förhoppningsvis en bra bild över kandidatens personlighet och kan 
placera in kandidaten på rätt plats i en specifik modell. Som bilaga 2 och 3 sist i denna 
uppsats visas två modeller från Mindseeker som används för att lättare åskådliggöra för alla 
parter hur kandidatens personlighet är utformad. I Mindseekers första modell placeras 
kandidaten in på den plats på fotbollsplanen som bäst representerar hans/hennes personlighet 
medan i den andra modellen placeras kandidaten någonstans inne i ellipsen där personligheten 
bäst företräds122. Det kan tyckas vara gemena modeller men vi förstår att det både ur 
rekryteringsföretagets och uppdragsgivarens perspektiv finns en poäng med att på detta sätt 
åskådliggöra en kandidats personlighet och därmed också underlätta beslutsfattandet.  
I modellerna får vi också ta del av de egenskaper som Mindseeker betraktar som viktiga hos 
en ledare. I fotbollsplansmodellen står dessa egenskaper längs med sidlinjerna medan de i den 
andra modellen är utplacerade runtomkring ellipsen.  
 
Om man då utgår ifrån att företag i första hand vill ha ledare som är så nära idealbilden som 
möjligt så är det sannolikt att tro att de söker efter kandidater som placerar sig ungefär mitt i 
dessa två modeller. I centrum av dessa modeller besitter man delar av alla de efterfrågade 
kunskaperna men har dock ingen direkt spetskompetens. Denna tanke är en som också 
Westerlund delar. Hon menar dock också att det inte finns någon tolerans i dagens 
organisationer gentemot ytterligheter vilket medför en tendens att fler och fler strävar efter att 
hamna i mitten där till sist en grå massa kommer att befinna sig. Hon tycker detta är synd och 
poängterar att vi idag pratar alltför mycket om de sociala egenskaperna. Alla tjänster kräver 
inte samma sociala kompetens och det är något som det bör tas mer hänsyn till menar 
Westerlund. På senare tid finns det dock en antydan om att de hårda värdena håller på att ta 
över igen vilket hon också välkomnar.123 Vi menar dock att Westerlund här till viss del säger 
emot sig själv. Inledningsvis i intervjun pratar hon om att det i många fall kan vara väl så bra 
att rekrytera en ledare med en lite mer tillbakadragen personlighet som dock är 
anpassningsbar än att rekrytera en ledare med stark personlighet och lägre förmåga att anpassa 
sig. Om man ser till de bägge modellerna så bör en anpassningsbar person placera sig i 
närheten av mitten och inte i någon ytterlighet som hon antyder bör premieras. 
 

7.3 Oönskade ledaregenskaper och narcissism 
Nästa steg blir då att besvara vilka egenskaper och personligheter som inte är önskvärda hos 
en kandidat till en ledarposition. Westerlund nämner personer som är oflexibla, långsamma, 
envisa och streberaktiga som icke önskvärda i dagens organisationer124. Generellt värderas 
dessutom tillbakadragna och asociala personer väldigt lågt när det gäller lämplighet för en 
ledarposition. Råstrand nämner vidare att personer med ”lik i garderoben” inte heller är 
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önskvärda125. Det som dock ständigt återkommer som attribut som verkligen inte är önskvärda 
är psykopatiska drag. Friman hävdar att psykopater ofta går väldigt långt vilket gör att de 
faktiskt relativt sett är överrepresenterade i högre ledningar runt om i arbetslivet126. Även 
Ekestaf poängterar att psykopater är framgångsrika på att avancera uppåt i organisationerna 
och menar att detta ofta kan ske där rekryteringsprocesserna inte är tillräckligt seriösa127. 
Anledningen till detta är att psykopater ofta är väldigt vältaliga, duktiga och charmerande med 
en klar agenda vilket gör dem attraktiva för vilken ledningsposition som helst128.  
 
Vi har valt att inte fokusera på just psykopater i detta kapitel utan istället snarare fokusera på 
den narcissistiska personlighetstypen eftersom vi tror att det är ytterligheterna av den som 
företagen inte vill ha inom sin organisation. Vi tror att man använder ord som psykopat lite 
väl frikostigt ibland när man egentligen menar något mer specifikt. Många 
personlighetsstörningar som klassas som psykopatiska är enklare att upptäcka vilket gör att de 
inte utgör ett problem för organisationerna medan narcissister ända sedan Freuds tid varit 
kända för att vara väldigt svåra att identifiera och analysera129. Narcissism som 
personlighetstyp sträcker sig nämligen allt ifrån en mindre tendens av narcissism, som kanske 
till och med är nödvändig för att vara framgångsrik130, till att vara en allvarlig psykisk 
störning131. Ser vi till Freuds personlighetstyper som han karaktäriserade på 1930-talet kan vi 
urskilja tre olika typer av människor: de erotiska (the erotics), de besatta (the obsessives) och 
de narcissistiska (the narcissists). Freud menade att vi människor har delar från alla av dessa 
tre personlighetstyper men att vi har vår tyngdpunkt i en av dem vilket medför att vi ändå kan 
karaktäriseras utifrån dessa typer. En erotisk människa sätter att älska och att älskas som det 
viktigaste i livet och är därför väldigt omvårdande som personer och besitter ett stort mått av 
empati. En erotisk person arbetar generellt sett inom vården, lärarkåren eller inom 
socialtjänsten, hävdar Freud. En besatt människa däremot har istället för kärleken ett strikt 
samvete som styr honom och han värdesätter ordning och upprätthållandet av denna ordning. 
Dessutom litar den besatte på sig själv och har starka värderingar att stå på i sitt liv. Den 
besatte är vad man kan kalla en team player som är duktig på att få saker gjorda men är för 
strikt för att kunna tänka utanför ramarna och utarbeta en ny vision.132  
 
Den tredje av Freuds personlighetstyper är Narcissisten. Denna person styrs varken av kärlek, 
likt de erotiska, eller ”straffas” av samvetet, likt de besatta, utan vill bli beundrad och drivs av 
makt och ära133.  
 
”It’s not so much being liked. It’s much more important to be admired. Studies have shown 
narcissists are willing to sacrifice being liked if they think it’s necessary to be admired.”134 
 

                                                
125 Råstrand, Jarl, Sikta, Intervju, 060424 
126 Friman, Jan, Bondi Chefsrekrytering, Intervju, 060503 
127 Ekestaf, Björn, Ema Partners International, Intervju, 060426 
128 Friman, Jan, Bondi Chefsrekrytering, Intervju, 060503 
129 Maccoby, 2000 
130 Här menar exempelvis Ekestaf att narcissistiska drag måste finnas hos en säljare för att överhuvudtaget bli 
framgångsrik. 
131 Vogel, 2006 
132 Diskussionen ovan har sin grund i Maccoby,  2000 och har bearbetats från Alvarsson & Collin, 2006 
133 Maccoby, 2000, För att läsa mer om den narcissistiska personligheten se: Alvarsson & Collin, 2006 
Campbell, Foster & Brunell 2004, Bogart, Benotsch & Pavlovic, 2004, Lasch, 1979, McDonald, Jr, 2005 samt 
Vogel, 2006,  
134 Citat av Roy Baumeister publicerat i Vogel, 2006 
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Lasch menar dessutom att narcissisten anser sig själv vara helt oberoende av andra människor 
och bryr sig inte heller om det förflutna. Det som har varit nedvärderas eftersom här har också 
alla misstag gjorts, istället lever narcissisten i nuet där den vill ha sina gigantiska behov 
tillfredsställda och det omedelbart.135 Narcissisten anser sig också ha rätt till detta då den 
anser sig vara överlägsen andra och därför förtjänar specialbehandling som att exempelvis 
slippa stå i kö136. Lasch tillägger också att narcissisten har svårt med känslor, både när det 
gäller att visa sina egna men framförallt att visa empati i situationer då andra människor 
uttrycker sina känslor137.  
 
Likt flera av våra respondenter så menar forskare att många av de mest framgångsrika 
företagen i själva verket drivs av narcissister138. Exempelvis så finns det ett klassiskt citat om 
Oracles grundare som en av hans medarbetare fällt:  
 
”The difference between God and Larry is that God does not believe he is Larry.”139  
 
I själva verket är det många högt uppsatta personer som visar upp flera olika narcissistiska 
drag men detta behöver inte per automatik betyda att de lider av allvarlig narcissistisk 
personlighetsstörning140. Snarare kan en mildare version av narcissism vara förenat med stora 
fördelar. De egenskaper som är av allra största värde för organisationerna är att narcissister är 
väldigt målinriktade och extremt duktiga på att få människor med sig åt samma håll. 
Dessutom är narcissister ofta glada och blir sällan ledsna eller oroliga vilket gör att de 
generellt sett rankar sitt välmående högre än vad andra människor gör. Narcissistiska personer 
visar också tydliga indikationer på att reagera mycket mindre på stress samt att snabbare 
kunna återhämta sig från stressiga situationer. 141 Vidare kännetecknas narcissisterna likt 
beskrivningen av psykopater ovan som vältaliga, duktiga och charmerande. Retoriken och 
charmen blir de egenskaper som en sådan person använder i sitt ledarskap. Dessa är ju 
naturligtvis bra egenskaper för organisationer men man bör vara medveten om att 
narcissistiska personligheter är förenade med vissa risker. Det är en diffus gräns när det som 
främjar organisationen och individen övergår till att bli destruktivt både för individen samt 
den aktuella organisationen. När den narcissistiska personen som betraktar sig själv som 
förmer än andra börjar ta åt sig all ära av en organisations framgång infinner sig snart en 
känsla av oövervinnerlighet. I detta skede kan man anta att personen blir farlig både för 
organisationen och för sig själv eftersom visionerna tenderar att sväva ut och ge upphov till 
konstiga och omotiverade beslut. Kanske är det under detta stadium många av dagens företags 
skandalomsusade bonusprogram har kommit till.  
 
Att de intervjuade rekryteringsföretagen upplever ytterligheterna av narcissismen som en 
potentiell fara är inte direkt svårt att förstå. Man skulle till och med kunna säga att de själva 
lockar dessa personligheter till sig eftersom de ofta letar efter den tidigare nämnda idealbilden 
av en ledare. Den personlighetstyp som bäst motsvarar de krav som ställs är just den 
narcissistiska eftersom de är de enda som själva anser att de kan leva upp till alla dessa krav, 
vilket inte gör det så konstigt att de är överrepresenterade i dagens näringsliv. När man söker 
efter denna idealbild så är det lätt att hamna hos dessa människor som har en avsaknad av 
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137 Lasch, 1979 s. 55 
138 Vogel, 2006 
139 Citatet finns att ta del av i flera källor exempelvis Vogel, 2006 
140 McDonald, 2005 
141 Tankarna härstammar från Campbell, Foster & Brunell, 2004 
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moral och självkännedom eftersom det är endast de som anser de kan leva upp till kraven som 
ställs. Så vad kan det här tänkas betyda då? Som vi ser det så verkar flertalet överens om att 
narcissistiska personer är användbara i våra organisationer, åtminstone under vissa faser av en 
organisations liv. Exempelvis kan man tänka sig att de har mycket att tillföra vid nystart samt 
vid tider då stora förändringar råder, narcissisterna fungerar dock troligen inte lika 
framgångsrikt i faser som snarare kännetecknas av förvaltning. Detta styrks också av att dessa 
karriärsugna personer ofta inte stannar längre än 2-3 år i samma organisation. Vad man dock 
inte vill vara med om i dagens organisationer är att de narcissistiska ledarna ska tappa 
fotfästet och gå över till den mer mörka sidan av den narcissistiska personligheten som utgör 
en fara för organisationen såväl som för individen.   
 

7.4 Privatlivets betydelse 
För att besvara den andra frågan vi ställde upp ovan, angående vad organisationer vill veta om 
den potentiella ledarens privatliv och vilket värde denna vetskap har så har vi nu 
fortsättningsvis för avsikt att med hjälp av material från våra intervjuer besvara denna fråga.  
Som vi nämnde i ett tidigare kapitel menar Ekestaf och fler med honom att frågor kring vilka 
fritidsintressen en kandidat har eller i vilka kretsar personen rör sig i är viktiga för att avgöra 
om organisationen i fråga och kandidaten har samma värdegrund. Finns det ingen 
överensstämmelse här blir kandidaten aldrig aktuell utifrån både organisationens och 
kandidatens bästa i åtanke.142 Förutom frågor kring fritidsintressen och liknande så ställer 
samtliga företag frågor angående kandidatens familjesituation. Mindseeker går till och med så 
långt som att undersöka var och hur kandidaten växt upp och om denne har syskon. Är man 
storasyskon är man från barnsben generellt sett van att ta ansvar och fatta beslut medan man 
som lillasyskon kanske har fått mer utrymme för sina kreativa sidor då personen inte tvingats 
sätta andra i första rummet i samma utsträckning. Ett mellansyskon kan hamna i kläm vilket 
kan ha fått konsekvenser för det fortsatta livet.143 De andra företagen går inte lika långt utan 
nöjer sig ofta med att diskutera hur familjesituationen ser ut idag. Råstrand menar exempelvis 
att om man som ung skaffat familj och barn och sedan lyckats hålla ihop familjen kan detta 
anses vara till personens fördel i en rekryteringssituation. På samma sätt kan det säga något 
om kandidatens anpassningsförmåga om personen är frånskild tre gånger och nu är inne på 
sitt fjärde äktenskap.144 Den främsta anledningen till varför rekryterarna undersöker 
kandidaters familjesituation är dock för att se om personen kommer att kunna bedriva sitt 
arbete på ett tillfredsställande sätt.  
 
Utöver dessa aspekter så kan andra delar av en kandidats privatliv få betydelse i en 
rekryteringssituation. Även om det inte är standard så återkommer det i flera fall att 
rekryteringsföretagen gör exempelvis kreditupplysningar och undersöker kandidaternas 
ekonomiska situation. Anledningen till detta anser Ekestaf vara att en persons privatekonomi 
definitivt påverkar personens sätt att handla i en ledningsposition. Ekestaf menar också att när 
det finns föraningar om att allt kanske inte står rätt till hos en kandidat kan utdrag ur 
straffregister och körkortsregister också förekomma.145 Även de andra respondenterna säger 
att sådana utdrag kan förekomma men att de inte är speciellt vanliga. Vissa säkerhetsklassade 
tjänster kräver dock utdrag ur SÄPO:s register innan kandidaten kan bli aktuell för 
anställning. I övrigt är rekryteringsföretagen måna om att undvika missbrukare av olika slag. 
Dock är det ingen av respondenterna som använt sig av drogtester i rekryteringsprocessen. 
                                                
142 Ekestaf, Björn, Ema Partners International, Intervju, 060426 
143 Diskussion kring syskons betydelse är hämtad från Westerlund, Gunilla, Mindseeker, Intervju, 060427 
144 Råstrand, Jarl, Sikta, Intervju, 060424  
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Däremot så finns det exempel på att man genom samtal med referenser försökt ta reda på om 
kandidaten i fråga t.ex. har problem med alkohol eller skulle kunna vara i riskzonen för att få 
det i framtiden.  
 

8. Avslutande diskussion 
I detta kapitel kommer vi att föra en avslutande diskussion där vi kommer att summera delar 
från våra olika teman. Vi kommer genom diskussionen att knyta an till våra frågeställningar 
och vårt syfte.  
 
Efter att vi har resonerat kring de olika teman som vi har valt att fokusera på i denna uppsats 
är det för oss uppenbart att de alla har ett finger med i spelet när det kommer till ledarens och 
dess medarbetares möjlighet att skapa någon form av balans mellan privatliv och arbetsliv. 
Vad som framstår som tydligt i vår studie är att det ofta är ledarna som är normsättare i 
organisationerna och därmed indirekt bestämmer vad som klassas som godtaget beteende. 
Råstrand uttrycker det så här: ”Cheferna sätter ribban för vad som är accepterat”146 medan 
forskare som exempelvis Torpman kallar detta fenomen för ”walking the talk”147 vilket på 
samma sätt innebär att ledaren producerar normer och attityder genom att föregå exempel och 
genom sitt rollutförande.  
 
Vad vi också har kunnat konstatera är att bilden av den ideala ledaren med alla dess 
förväntade egenskaper i allra högsta grad fortfarande lever. Oavsett vad rekryteringsföretagen 
vill göra gällande och hävda att denna idealbild står mindre i fokus än vad den gjort tidigare. 
När rekryteringsföretagen fick frågan om den ideale ledartypen ställd rakt ut menade vissa att 
denna bild inte längre är aktuell, men under intervjuernas gång framkom det ändå mer och 
mer att det trots allt är denna typ som fungerar bäst. Det går helt enkelt inte att komma ifrån 
att det är denna ledare som företagen faktiskt efterfrågar. Som vi har sagt tidigare så kommer 
det alltid att finnas en marknad för denna ledare. Vi kan här se att den ledare man söker är en 
person som sätter ekonomiska intressen, både företagets och egna i form av eventuell bonus, 
före sitt eget välbefinnande. Detta är givetvis lönsamt för företaget på kort sikt. Men som vi 
tidigare påvisat i uppsatsen innebär detta att man lockar till sig olika icke-önskvärda typer 
som arbetsnarkomaner och narcissister. Vi ställer oss därför kritiska till denna ensidiga bild av 
ledaren som vinstskapande och efterlyser istället en mer nyanserad bild som även tar hänsyn 
till andra egenskaper förutom förmågan att generera vinst. 
 
För att knyta an till vår första frågeställning kan vi konstatera att ledarskapet har stor 
betydelse i strävan efter att undvika en konflikt mellan arbete och fritid. Eftersom vi 
konstaterat att ledaren till stor del sätter normen för hur man bör förhålla sig till sitt arbete och 
sin arbetstid har den makten att skapa ett balanserat arbetsklimat. Men som ledare kan man 
även skapa en grogrund för att utveckla en organisation där arbetsnarkomani och utbrändhet 
förekommer, alternativt en organisation där de som har andra värderingar inte känner att de 
vill stanna, vilket kan innebära att organisationen går miste om värdefull kompetens. Vår 
uppfattning är att ledaren har stora möjligheter att föregå med gott exempel. Om ledaren ser 
till att inte alltid vara kvar på jobbet till sent på kvällen ger detta signaler till övriga att det är 
ok att gå hem vid arbetsdagens slut. Ledaren bör dessutom se till att medarbetarna får saker 
och ting gjort inom ramen för arbetstiden, Carnrot menar att det annars kan ses som en brist i 
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ledarens förmåga att motivera och engagera personalen.148 Ledarens empatiska förmåga tror 
vi kan spela stor roll för hur en konflikt mellan arbete och fritid hanteras. Har ledaren starka 
narcissistiska drag kommer den troligtvis inte visa någon stor förståelse för en medarbetare 
som på något sätt behöver hjälp eller stöd. Denna brist på empati i samband med 
narcissismens känsla av överlägsenhet ser vi som en indikation på att chansen att mötas av 
förståelse från chefen, i en sådan situation, är minimal.149  
 
Om vi tittar på vår andra frågeställning är svaret inte helt självklart. Med utgångspunkt i den 
bild av hur en ledare bör vara som vi dels stött på i litteraturen och sedan fått bekräftad genom 
våra intervjuer ser vi det som mycket svårt att leva ett liv med plats för både arbetet, familjen 
och jaget. När det finns ett implicit antagande om att man som ledare alltid ska kunna nås och, 
om så krävs, avbryta det den gör för att kunna lösa en situation på arbetsplatsen ser vi det som 
att arbetsdagen aldrig är helt avslutad. Vissa människor kanske klarar av att slappna av ändå 
och känner att de har en tillfredsställande fritid men för andra kan detta vara svårare. Vi har 
även sett att inte ens fritiden helt kan frikopplas från arbetet. I postbyråkratins anda kan även 
en golfrunda vara en chans till att göra affärer. Gränsen mellan arbete och fritid är alltså 
mycket suddig. Vi har dessutom genom våra intervjuer ett flertal gånger fått höra att en 
arbetsvecka på minst 60 timmar är något man måste räkna med som ledare.150 Vi kan därför 
konstatera att det inte finns mycket tid för fritid. Men här ser vi ännu ett exempel på de 
motstridiga förväntningar som finns på ledare. Vi har ju sett att en aktiv fritid är något som 
premieras. Dels kan det vara en bekräftelse på att du är en person med mycket driv och dels 
kan det vara positivt om det innebär att du delar företagets värdegrund och passar in i 
organisationen.151 Det ställs inte bara höga krav i fråga om hur mycket tid arbetet tar i 
anspråk, det ställs även höga krav på de personliga egenskaperna. Den känsla vi har fått när vi 
funderat över hur man egentligen bör vara som person för att passa som ledare är att man 
måste vara många saker på samma gång. Man måste kunna vara en selfstarter152 och samtidigt 
samarbetsvillig och en i teamet.153 Man måste ha gedigna specialistkunskaper och erfarenhet 
samtidigt som man är mycket socialt kompetent.154 
 
Det är ju inte heller bara från företaget det ställs krav på ledaren. De flesta har även en familj 
eller något annat socialt sammanhang att ta hänsyn till. Vi tror att den lilla fritid ledaren 
faktiskt har under de tuffaste åren, kanske då barnen är små och man är på väg upp i karriären, 
till stor del kommer att gå till familjen. Vi tror också att många som har hög arbetsbelastning 
och samtidigt har en familj kommer att prioritera så att den på något sätt får tid med både. 
Men detta innebär att en av delarna i balansmodellen ändå får för litet utrymme, nämligen 
jaget.155 Om ledaren inte får någon tid för sig själv kommer man sakna möjlighet att reflektera 
över de händelser och erfarenheter man råkar ut för. Det är just denna typ av reflektion som 
får en att utvecklas som människa och ledare och som gör att man når den trygghet och 
mentala mognad som behövs för att göra ett bra jobb.156 Detta är ett tydligt tecken på att det 
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konventionella sättet att se på management missar viktiga delar, som till exempel möjlighet 
till mänsklig utveckling, vilket vi ser som en begränsning.  
 
Vårt syfte med den här uppsatsen var bland annat att se vilka möjligheter det finns att göra 
karriär och samtidigt ha ett tillfredställande privatliv samt att se om myten om ledaren som 
offrar allt för sitt arbete har någon verklighetsanknytning. Att avgöra om någons privatliv är 
tillfredställande är inte något vi vågar oss på, vad vi däremot kan konstatera är att den 
postbyråkratiska organisationsstrukturen inte direkt gynnar de som inte vill ta med sig jobbet 
hem. I denna typ av struktur måste man ge mycket av sin person, även av de delar som många 
anser vara privata, för att kunna nå ledande positioner. Att man som ledare måste prioritera 
arbetet högt, med risk för att det inkräktar på privatlivet, är något vi fått bekräftat. De krav vi 
har förstått att organisationer har när de letar efter en lämplig ledarkandidat får oss ibland att 
undra om det är en människa eller superhjälte de söker.  
 

9. Förslag till framtida forskning 
Vi har konstaterat dels att ledarskapet har stor påverkan på medarbetarnas möjlighet till balans 
mellan arbete och fritid och dels sett att idealbilden av en ledare är en mycket hårt arbetande 
person som bör leva upp till förväntningar från olika håll. Vårt förslag på framtida forskning 
är därför att titta närmare på vilka möjligheter det finns att förändra ledarskapsidealet. Går det 
ens att göra inom ramen för postbyråkratiska organisationer eller krävs det att vi först övergår 
i ett nytt sätt att organisera oss? 
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Bilagor 
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Bilaga 2, Mindseekers fotbollsplan 
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Bilaga 3, Personlighetsmodell från Mindseeker 

 


