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Förord 
 
Först och främst vill vi ge ett stort tack till vår handledare Lars Ivarsson som tålmodigt och 
entusiastiskt har hjälpt oss under uppsatsens process. Han har alltid varit tillgänglig, hjälpsam 
och framför allt har han lett oss på rätt väg i motgångar genom givande diskussioner.  
 
Vi vill även tacka våra respondenter som har tagit emot oss på ett varmt, ärligt och öppet sätt. 
Det har varit spännande och givande för oss att ta del av deras tankar och resonemang kring 
situationerna som de har återberättat. Utan dem hade inte studien kunnat genomföras vilket vi 
återigen är tacksamma för.  
 
Sist men inte minst vill vi nämna det väl fungerande samarbetet som har infunnit sig oss 
emellan. Arbetsprocessen har lett till många intensiva och lärorika diskussioner som slutligen 
har bidragit till ett resultat. Vi intygar härmed att vi båda deltagit under hela processen där 
arbetet har fördelats lika från början till slut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karlstad juni 2012 
     
 
Frida Eriksson och Ivana Jajcevic 
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Sammanfattning 
 
Det här är en kandidatuppsats i arbetsvetenskap som har undersökt chefernas förhållningssätt 
till anställdas utföranden av icke arbetsrelaterade aktiviteter och om chefernas ledarstilar 
påverkar icke arbetsrelaterade aktiviteter. Studiens frågeställningar var: Hur förhåller sig 
cheferna till anställdas utföranden av icke arbetsrelaterade aktiviteter samt påverkar 
chefernas ledarstilar anställdas utföranden av icke arbetsrelaterade aktiviteter. 
Utgångspunkten för undersökningen har varit teorier kring organisatorisk olydnad, ledarstilar 
och chefernas förhållningssätt till icke arbetsrelaterade aktiviteter. Vidare har metoden för 
undersökningen varit av kvalitativ karaktär vilket inneburit intervjuer med sju chefer från 
olika företag. Resultatet har behandlats genom en analys där de empiriska svaren har 
analyserats tillsammans med teoretiska utgångspunkter. 
  
Studien har visat att cheferna har en relativt positiv syn på icke arbetsrelaterade aktiviteter. 
Det har lett till att chefernas förhållningssätt till anställdas utföranden av icke arbetsrelaterade 
aktiviteter har dominerats av till synes förbjudet och tillåtet. Dock har studien också visat att 
förhållningssätten varierar bland cheferna beroende på vilka aktiviteter icke arbetsrelaterade 
aktiviteter gäller. Vidare har studien visat att företagskulturen som råder i företaget påverkar 
chefernas ledarstilar. Chefernas ledarstilar kännetecknas av den demokratiska ledarstilen med 
inslag av Y-ledarens positiva synsätt. Vi har därför fått fram att just den demokratiska 
ledarstilen med Y-ledarens synsätt inte påverkar anställdas utföranden av icke arbetsrelaterade 
aktiviteter. Icke arbetsrelaterade aktiviteter har därför visat sig bero på andra orsaker som 
privata angelägenheter och motstånd. Motstånd har enligt cheferna dock visat sig i en mindre 
utsträckning vilken innebär att privata angelägenheter har varit den primära orsaken till att 
anställda utför icke arbetsrelaterade aktiviteter och inte deras ledarstilar.  
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1. Inledning 
Kim hade arbetat en längre stund med en klurig arbetsuppgift och var medveten om att 
dagarna var räknade tills dagen då arbetet skulle vara klart. Det var stressigt på arbetsplatsen 
och övriga kollegor var upptagna med individuella arbetsuppgifter. Kim satt vid sitt skrivbord 
och hade datorn som arbetsverktyg. Stressen över att deadlinen för arbetet var nära och den 
stressiga känslan sköljde ständigt över situationen. Plötsligt bröts den intensiva stämningen… 
Mobilen som Kim hade vid sin sida vibrerade och upp på skärmen visades, i ett blinkande 
sken att en vän ringde. Kim stannade upp i sitt arbete och tittade sig omkring men kollegorna 
märkte inget eftersom deras fokus låg på arbetsuppgifterna. Kim bestämde sig för att ta en 
paus i arbetet för att svara på telefonsamtalet som var av privat karaktär. Efter fem minuters 
löst prat med sin vän kom chefen och Kim lade hastigt på luren. 
 
Vännen som ringde till Kim var en av oss författare. Med denna inledning vill vi skildra hur 
lätt det kan vara att på sin arbetstid utföra sysslor som inte har med arbetet att göra, det som vi 
kallar för icke arbetsrelaterade aktiviteter. Det var alltså när en av oss ringde till Kim och 
samtalet hastigt fick avbrytas som vi fick inspiration till ämnet icke arbetsrelaterade 
aktiviteter. Vi båda kände att ämnet är något som vi kan relatera till eftersom vi själva har 
utfört icke arbetsrelaterade aktiviteter men också för att vi har vetskap om att människor i vår 
närhet någon gång har gjort eller kommer att göra en icke arbetsrelaterad aktivitet på arbetet.  
 
I det inledande kapitlet kommer vi att redogöra för studiens frågeställningar och syfte och 
slutligen redogör vi för arbetets disposition.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar  
 
Undersökningens syfte är att söka svar på chefers syn på och förhållningssätt till att anställda 
utför icke arbetsrelaterade aktiviteter. Syftet är också att undersöka om chefernas ledarstilar 
och dess egenskaper kan påverka anställdas utföranden av icke arbetsrelaterade aktiviteter. 
Utifrån syftet har vi formulerat följande frågeställningar. 
 

• Hur förhåller sig cheferna till anställdas utföranden av icke arbetsrelaterade 
aktiviteter? 

• Påverkar chefernas ledarstilar anställdas utföranden av icke arbetsrelaterade 
aktiviteter? 

 

1.2 Disposition 
 
Kapitel 1. Inledning är uppsatsens inledande kapitel där läsaren introduceras till ämnet. 
Läsaren får ta del av undersökningens syfte och frågeställningar. I kapitel 2. Teoretisk 
referensram ges en förklaring på de begrepp och teorier som vi finner relevanta för att kunna 
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genomföra studien. Därefter följer kapitel 3. Metod där vi ger en redogörelse för studiens 
tillvägagångssätt. Även en kort presentation av våra respondenter görs, dock med fingerade 
namn. I följande kapitel 4. Analys och resultat redovisar vi resultatet från empirin genom att 
analysera resultatet och koppla samman det med den teoretiska referensramen. I kapitel 5. 
Slutsatser följer en presentation av vad vi har kommit fram till i studien samt en redogörelse 
för hur frågeställningarna har besvarats. Slutligen för vi en diskussion kring förslag på vidare 
forskning som skulle kunna vara av betydande karaktär inom vårt forskningsområde. 
 

1.3 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa oss genom att inte undersöka anställdas syn gällande hur de uppfattar 
chefernas ledarskap och varför de utför icke arbetsrelaterade aktiviteter, med hänsyn till att vi 
ansåg att vi inte skulle få rättvisa svar. Anledningen till att vi inte skulle få rättvisa svar anser 
vi beror på att anställda och respektive chefer på en och samma arbetsplats inte skulle våga 
prata frispråkigt. Vidare menar vi att ämnet är känsligt som bidrar till att konflikter och 
avslöjanden trots anonymitet kan uppstå på företaget. Vidare ansåg vi att det inte skulle vara 
relevant att intervjua anställda på en arbetsplats och chefer på en annan arbetsplats. Vi anser 
att vi inte kan få en korrekt uppfattning gällande chefernas förhållningssätt och deras 
ledarskap utifrån enbart anställda och därmed faller det att intervjua båda parter. Vi valde 
därför att studien enbart skulle rikta in sig på chefer eftersom det är chefernas förhållningssätt 
och ledarstilar vi är intresserade av.  
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2. Teoretisk referensram 
 
Denna studie handlar som bekant om chefernas förhållningssätt till anställdas utföranden av 
icke arbetsrelaterade aktiviteter. Studien behandlar även chefernas ledarstilar och om de 
påverkar utförandena av icke arbetsrelaterade aktiviteter. Den teoretiska referensramen som 
presenteras i detta kapitel syftar därtill att ge kunskap och förståelse kring chefers 
förhållningssätt till icke arbetsrelaterade aktiviteter, chefers olika ledarskapsstilar och 
förekomsten av icke arbetsrelaterade aktiviteter som utförs av anställda på arbetstid. När det 
gäller det första området återfinns fyra centrala begrepp till chefernas förhållningssätt. 
Gällande ledarskap redovisas möjliga teorier till olika ledarstilar och dessa behandlas nedan. 
Icke arbetsrelaterade aktiviteter handlar om alla aktiviteter som anställda gör på arbetet och 
som inte har med arbetet i sig att göra. Vi kommer att ta avstamp i begreppet organisatorisk 
olydnad eftersom det där återfinns mycket tidigare forskning inom ämnet. Dock vill vi redan 
här och nu upplysa att enligt oss är organisatorisk olydnad inte det bästa begreppet för att 
fånga det som föreliggande studie handlar om. Detta med anledning av att teoretikerna menar 
att organisatorisk olydnad sker enbart i samband med att ledningen ser det som organisatorisk 
olydnad, vilket icke arbetsrelaterade aktiviteter bortser från enligt oss. Vi menar att det oavsett 
är en icke arbetsrelaterade aktivitet vare sig chefen ser det som olydnad eller inte.  Det medför 
att vi under kapitlets gång kommer att introducera och därför använda begreppet icke 
arbetsrelaterade aktiviteter. När vi senare behandlar organisatorisk olydnad kommer vi inte 
använda vårt begrepp icke arbetsrelaterade aktiviteter med anledning av att vi bör förhålla oss 
till teoretikernas ursprungsbegrepp. Det är även värt att nämna att vi inte kommer att göra 
någon skillnad på befattningarna chef och ledare utan denne kommer att kallas för chef eller 
arbetsgivare. Teoriavsnittets disposition kommer innefatta förhållandet mellan arbetsgivare 
och arbetstagare och därefter behandlar vi chefens förhållningssätt till icke arbetsrelaterade 
aktiviteter. Sedermera följer autonomi och värdighet som efterföljs av organisatorisk olydnad 
och dess begrepp. Senare redovisas företagskulturer, ledarstilar och dess innebörd och 
slutligen behandlas konsekvenserna av icke arbetsrelaterade aktiviteter. 
 

2.1 Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 
 
Arbetstagaren och arbetsgivaren befinner sig på en arbetsmarknad där arbetsgivaren hyr in 
och hyr ut den anställdes arbetskraft (Furåker 2005:15). Det är allmänt känt att arbetstagaren 
står till arbetsgivarens förfogande under överenskommen arbetstid vilket då sker mot 
betalning från arbetsgivarens sida. Karlsson (2012:10) refererar till Bengt Furuåker som 
menar att när arbetstagarens arbetskraft hyrs ut finns det ett dilemma som innebär att arbetet 
alltid ska utföras under värdiga omständigheter. När en anställds arbetskraft hyrs ut är denne 
både ”kraften” att utföra arbetet samtidigt som denne är en människa med viljor och känslor. 
Problematiken uppstår därför när den anställde hyrs ut och dennes värdighet inte kan 
tillgodoses på arbetsplatsen. Svårigheten i detta beror alltså på att den anställde vill arbeta 
under värdiga förhållanden eftersom denne inte enbart är på arbetsplatsen för att arbeta. Vi vet 
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även att arbetsgivaren vill få ut mesta möjliga arbete för betald lön och ser därför helst att 
arbetstagaren ägnar sig åt arbetsuppgifterna. Chefen vill alltså helst inte att anställda ska ägna 
tid åt icke arbetsrelaterade aktiviteter såsom utdragna kafferaster, privat internetsurfande eller 
privata telefonsamtal.  
 

2.2 Chefens förhållningssätt till icke arbetsrelaterade aktiviteter 
 
Ivarsson & Larsson (2010:6) redogör för fyra olika förhållningssätt gällande hur ledningen 
kan förhålla sig till icke arbetsrelaterade aktiviteter som utförs på arbetstid. Förhållningssätten 
är officiellt förbjudet, till synes förbjudet, tillåtet och uppmuntrat. Officiellt förbjudet innebär 
att ledningen helt förbjuder aktiviteter som anställda utför av privat karaktär på arbetsplatsen. 
Den primära anledningen är enligt Ivarsson och Larsson att icke arbetsrelaterade aktiviteter är 
förenade med höga kostnader. Enligt Ivarsson och Larsson anser en del forskare, något naivt, 
att om förbudet kring icke arbetsrelaterade aktiviteter skulle införas kommer den tiden som 
tidigare gick åt till dessa aktiviteter istället att användas till att arbeta. Hodson (1991:16) 
menar emellertid att motstånd alltid kommer att finnas i förhållandet mellan anställda och 
ledning. Om ledningen försöker strama åt exempelvis att icke arbetsrelaterade aktiviteter ska 
förbjudas kommer anställda att göra motstånd för att visa sitt missnöje med ledningens beslut.  
Hodson (1991:26) menar nämligen att arbetstagare är aktiva och kreativa människor som 
ibland gör motstånd mot både kollegor och ledning bara för att de är frustrerade och 
uttråkade.  
 
Vad gäller det andra synsättet (Ivarsson & Larsson 2010:6) att till synes förbjuda icke 
arbetsrelaterade aktiviteter på arbetsplatsen innebär det att ledningen inte förbjuder 
aktiviteterna helt och hållet. Somliga chefer ”ser mellan fingrarna” gällande aktiviteterna som 
arbetstagarna utför men om misskötsel sker i form av att synligt visa cheferna vad som pågår i 
arbetet kan det resultera i en åtstramning av bestämmelserna.  
 
Det tredje förhållningssättet som Ivarsson och Larsson (2010:6) beskriver är att cheferna 
tillåter att anställda utför ärenden av privat karaktär på arbetet. Enligt författarna kan en del 
arbetsgivare se detta som att engagemanget köps och inte deras arbetstid. Det som dock är av 
lovande karaktär är att tillåtandet av aktiviteterna kan resultera i att anställda känner sig mer 
engagerade, kreativa och blir produktiva i det långa loppet. Ackroyd och Thompson (1999:80) 
menar att viss olydnad kan muntligt tillåtas av ledningen om alla i arbetslaget eller på 
avdelningen accepterar olydnaden. Organisatorisk olydnad som ibland kan accepteras av 
ledningen är fusk med rapportering av reseräkningar, vilket vi anser är en icke arbetsrelaterad 
aktivitet. Fusket ses som en liten del i praktiken för företaget och både chefer och anställda 
kan ekonomiskt sett dra nytta av den organisatoriska olydnaden. Dock är fusket inte helt 
riskfritt då ledningen också måste försvara utförandet om olydnaden konfronteras och 
problematiken i detta är att ledningen måste se till att inte medarbetare går över gränsen och 
missbrukar denna företeelse. I Nya Wermlandstidningen återfinns en artikel om Svenska 
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Kyrkan1 som är ett exempel på en organisation som tillåter vissa icke arbetsrelaterade 
aktiviteter. De anser nämligen att det inte är någon idé att förbjuda icke arbetsrelaterade 
aktiviteter. Det handlar främst om privat surfande eftersom kyrkan anser att anställda 
missbrukar privat surfande om de vill oavsett om det är förbjudet eller inte. Istället anser de 
att det är positivt att anställda använder sig av sociala medier i arbetet och de menar även att 
det är gränsen för vad som är privat och inte privat surfande är hårfin (Persson 2012).  
 
Det sistnämnda förhållningssättet handlar om uppmuntran enligt Ivarsson och Larsson 
(2010:6f). Det är dock ovanligt men det förkommer då företag vill uppmuntra anställda till att 
utföra särskilda icke arbetsrelaterade aktiviteter som exempelvis deltagande i sociala medier. 
Idag är sociala medier mer utbrett än tidigare och det diskuteras kring i vilken mån anställda 
ska få använda dessa. I tidningen Göteborgsposten 2  berättade informationschefen på 
Manpower, Hans Makaner att ”sociala medier har ju också sina fördelar. Marknadsmässigt 
kan man komma ganska långt om man har personer som vet hur man använder det, som trivs 
på företaget och som kommunicerar det utåt” (Holmqvist 2010). I dessa fall ser vi att företag 
kan dra nytta av uppmuntran till exempelvis användning av Facebook på arbetstid eftersom 
det kan leda till mer reklam för företagen. Vi menar att företagen får mer reklam om 
informationen kommer ut på ett modernt sätt eftersom de möter fler åskådare i den yngre 
publiken som enligt Ugrin et al. (2008:86f) använder internet på ett annat sätt än vad 
människor gjorde förr.  
 

2.3 Autonomi och värdighet i arbetet 
 
Karlsson (2008:9f) menar att anställda får autonomi i arbetet genom att ledningen ger dem 
tillit och det innebär att ledningen anser att anställda är tillräckligt kompetenta för sitt arbete 
men det innebär också att de utför det på bästa möjliga sätt. Karlsson (2012:3) menar vidare 
att värdigheten och autonomi går hand i hand och om denne begränsas kan det leda till att 
anställda utför motstånd. Även Hodson (1991:12) förklarar att det leder till negativa 
konsekvenser om anställdas autonomi och värdighet kränks. Hodson menar nämligen att 
anställda upplever betydande minskning av entusiasm i arbetet när autonomi och värdigheten 
kränks. Vidare menar Hodson att anställda upplever värdighet i arbetet när de får utföra olika 
arbetsuppgifter under arbetsdagarna och därigenom finner de att arbetet blir meningsfullt 
(Hodson 2002:293). Karlsson (2008:9f) ger ett exempel på hur anställdas värdighet i arbetet 
kan minska vilket kan ske när anställdas självstyre över arbetet stramas åt av ledningen 
eftersom ledningen anser att det tillhör deras privilegium. Värdigheten krockar dock ofta med 
företagens ekonomiska krav enligt Karlsson (2012:3) som uppstår på grund av att 
arbetsgivarna oftast vill se anställda agera effektivt genom att kunna producera mer. Genom 
de ekonomiska kraven skapas det en konflikt mellan anställda och arbetsgivare eftersom 
anställda upplever sin värdighet som kränkt. I ledningens ögon är anställda resursen till 
effektivitet samt produktivitet och anställda anser värdigheten som viktigare än att uppfylla 
företagskraven. Det innebär att arbetsgivarna associerar anställda med produktivitet och 
                                                
1 Tillgänglig: 2012-04-12. 
2 Tillgänglig: 2010-10-25. 
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effektivitet medan anställda anser att arbetsgivarna är resursen till dess levnadsbröd under 
värdiga förhållanden.  
 

2.4 Organisatorisk olydnad 
 
Begreppet organisatorisk olydnad har genom åren fått olika definitioner där Ackroyd och 
Thompson (1999:2) har definierat det som ”allt du gör på arbetet som du inte förväntas göra”. 
Karlsson (2008:132) har valt att definitionen bör omfatta ytterligare aspekter och har därför 
definierat organisatorisk olydnad som ”allt som anställda gör, tänker och är som överordnade 
inte vill att de ska göra tänka och vara”. Organisatorisk olydnad kan emellertid ses som ett 
övergripande begrepp innehållande antisocialt beteende, motstånd samt privata 
angelägenheter. Det finns alltså inte några riktlinjer för vad som är organisatorisk olydnad 
eller inte av den anledningen att det är ledningen som avgör denna i fråga (Ackroyd & 
Thompson 1999:75, Karlsson 2008:133). Karlsson (2008:132) förklarar således att 
organisatorisk olydnad kan uppfattas olika på diverse arbetsplatser. Det är alltså relationen 
mellan ledningen och anställda som är den centrala aspekten i organisatorisk olydnad. 
Ackroyd och Thompsson (1999:78) menar dock att ledningen ofta är beredd att tillåta olydnad 
som uppstår i organisationer. Anledningarna är ledningens brist på intresse för anställdas 
olydnad men också att olydnaden inte hotar organisationens produktivitet. Om vi däremot 
tänker oss att chefen skulle förbjuda organisatorisk olydnad och ”sätta fast” denne eller de 
anställda som utför organisatorisk olydnad kan detta enligt Ackroyd och Thompson (1999:78) 
komma att skada anställdas autonomi och värdighet i den bemärkelsen att motstånd kan 
framkallas. Anställda strävar som tidigare nämnt efter autonomi och värdighet i arbetet och 
om det kränks existerar inte längre självständigt arbetet vilket leder till motstånd (Karlsson 
2008:132f). Ackroyd och Thompson (1999:78) menar att det inte är helt riskfritt att ledningen 
istället tillåter organisatorisk olydnad eftersom det kan leda till att anställda bryter mot fler 
företagsregler. I detta sammanhang finns det trots allt något som ledningen kan dra nytta av 
förutom fusk med reseräkningar som nämns ovan. Det kan ta sig i uttryck genom att 
ledningen skapar kontroll när de anser att det är nödvändigt, exempelvis för att varna anställda 
för att deras åtaganden kan vara olagliga. Om ledningen däremot fortsätter att kontrollera 
arbetstagarna kommer det ständigt att utövas organisatorisk olydnad från anställdas håll. 
Vidare redogör Ackroyd och Thompsson för Ditton (1977) som hävdar att, om företaget 
tillåter att viss mån av olydnad får äga rum kan det gynna företaget eftersom chefen innehar 
makt att styra över hur mycket organisatorisk olydnad som är tillåtet. Även Ivarsson och 
Larsson (2010:6) redogör för Dittons tankar kring arbetstagarna som menar att, om anställda 
får tillåtelse till organisatorisk olydnad uppträder de lojalt och kommer av den anledningen 
inte skada organisationen. Skadorna i organisationen kan alltså inträffa om arbetstagarna inte 
får tillåtelse till organisatorisk olydnad eftersom de då upplever missnöje.  
 

2.4.1 Antisocialt beteende 
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Karlsson (2008:134f) förklarar att antisocialt beteende är en form av organisatorisk olydnad. 
Närmare definierar han att begreppet innebär ”sådant som anställda gör, tänker och är som 
överordnade inte vill att de ska göra, tänka och vara som riktar sig nedåt eller åt sidorna 
(egen understrykning) i den organisatoriska hierarkin”. Den formen av organisatorisk 
olydnad innefattar mobbning och trakasserier som kan få anställda att känna sig kränkta. Ett 
exempel är att en chef eller mellanchef ignorerar anställda som om de inte existerar. Det kan 
resultera i att anställda upplever att deras värdighet kränks men också att den då sprids 
horisontellt i organisationen gentemot andra anställda för att upprätthålla sin värdighet i 
organisationen.  
 

2.4.2 Motstånd  
 
Karlsson (2008:133f) förklarar att motstånd från anställda är en form av organisatorisk 
olydnad och riktas mot ledningen för att bland annat visa sitt missnöje över arbetet. Han 
definierar begreppet motstånd som ”sådant som allt som anställda gör, tänker och är som 
överordnade inte vill att de ska göra, tänka och vara och som medvetet riktar uppåt (egen 
understrykning) i den organisatoriska hierarkin”. Motstånd utförs alltså för att bevara 
autonomi och värdighet i arbetet. Det kan exempelvis vara att anställda skapar motstånd mot 
innehållet i en förändring istället för själva förändringen i sig (Karlsson 2008:15f). Motstånd 
kan ske i form av att anställda undanhåller sin entusiasm där de fördröjer sina arbetsuppgifter 
genom att exempelvis ta en tio minuters extra lång paus eller inte utför arbetsuppgifterna 
överhuvudtaget för att visa sitt missnöje (Hodson 1991:9ff). Hodson förklarar nämligen att 
anställda är mycket begåvade när det handlar om att utforma strategier som ger dem autonomi 
och värdighet i arbetet. Detta görs eftersom kraven från ledningen känns orimliga att nå upp 
till. Slora (1989:208) menar emellertid att motstånd kan ske i form av att anställda stjäl mat 
för att visa sitt missnöje gentemot ledningen och stölden kan alltså ses som en form av 
organisatorisk olydnad om ledningen väljer att se det som organisatorisk olydnad enligt 
Karlsson (2008:133). 
 

2.4.3 Privata angelägenheter 
 
Karlsson (2008:137) definierar privata angelägenheter som ”sådant som anställda gör, tänker 
och är som överordnande inte vill att de ska göra, tänka och vara och som riktar sig utåt 
(egen understrykning) från den organisatoriska hierarkin till privatlivet”. Detta innebär 
således att privatlivet inkräktar på anställdas arbete i form av att de sätter arbetet åt sidan för 
att ägna sig åt privata göromål under betald arbetstid. Enligt D’Abate (2005) genomförs det 
olika former av organisatorisk olydnad som innefattar alltifrån att surfa på internet och se på 
TV till att betala räkningar och dagdrömma. Dock är de vanligaste formerna internet-
användning, telefonsamtal och e-postanvändning för privat bruk. Även småprat med kollegor 
sinsemellan gällande privata ämnen är en form som ofta förekommer bland de anställda. 
Anteby (2006) har också visat att stöld på arbetsplatsen inte är en ovanlig form av 
organisatorisk olydnad och att det kan ske i varierade volymer inom både olika arbetsplatser 
och yrkeskategorier. Exempelvis har det förekommit stöld i flygindustrier där anställda har 
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stulit brons för att tillverka lampor och andra praktiska lösningar till exempelvis hemmet 
(Anteby 2006:23). Anställda som då stjäl brons för att tillverka lampor till hemmet kan ses 
som en privat angelägenhet om ledningen väljer att se det som olydnad eftersom anställda 
behöver lampor i hemmet snarare än motstånd vilket innebär att privatlivet inkräktar på 
arbetslivet (Karlsson 2008:137). D’Abate (2005) menar att den främsta orsaken till att 
anställda ägnar sig åt andra åtaganden än arbetsuppgifter är tidsbristen som råder i familjeliv 
och arbetsliv. Balansen mellan dessa två är en eftersträvan hos individen och D’Abate menar 
att anställda har svårt för att balansera arbetslivet med familjelivet och den egna fritiden. 
Obalansen leder till att anställda utför icke arbetsrelaterade aktiviteter så som vi ovan nämnt, 
alltså internet/telefonanvändning för privat bruk, privata samtal kollegor emellan och 
betalning av privata räkningar. Arbetstiderna är också en orsak som har sin grund i att många 
andra anställda arbetar under liknande arbetstider. En sådan situation skulle kunna vara att 
anställda måste ringa till rörmokaren på arbetstid eftersom både anställda och rörmokaren har 
samma arbetstider. Det innebär att anställda inte finner någon annan tid att ringa rörmokaren, 
om det inte sker under arbetstid. Anställdas arbetstider resulterar därför i att privata 
angelägenheter, och i vårt fall icke arbetsrelaterade aktiviteter, sker på arbetstid. Situationerna 
ovan som D’Abate pratar om kan ses som privata angelägenheter enligt Karlsson (2008:137) 
eftersom privatlivet inkräktar på arbetslivet. D’Abate pratar även om att tillgängligheten är en 
orsak som bidrar till att anställda gör andra aktiviteter än arbete på arbetet. Tillgängligheten 
leder till att det är lättåtkomligt att exempelvis surfa på internet när den anställde har dator i 
rummet eller exempelvis ringa privata telefonsamtal med företagstelefonen. Tillgängligheten 
kan enligt oss också vara en form av privata angelägenheter som Karlsson (2008:137) talar 
om eftersom det kan vara så att anställda har ett intresse av att surfa på internet eller prata 
med vänner i telefon. Ugrin et al. (2008:86f) menar dock att det är främst unga mellan 20-29 
år som ägnar sig åt icke arbetsrelaterade aktiviteter av den formen som innefattar 
internetanvändning för privat bruk. Författarna menar att det är på grund av att de tillhör en 
yngre generation som det är lättare att ägna sig åt den typen av icke arbetsrelaterade 
aktiviteter eftersom de är uppväxta med datorer och har lättare för att hantera dem, än äldre 
som inte är uppväxta med datorer. Vi anser att även detta kan vara privata angelägenheter om 
ledningen ser det som olydnad, som Karlsson (2008:137) pratar om, eftersom den yngre 
generationen kan ha ett större intresse av datorer och internetanvändning eftersom de är 
uppväxta med den formen av tekniken. 

Som tidigare nämnts menar Karlsson (2008:132) att formerna av organisatorisk olydnad som 
vi upplyser om ovan riktar sig från de anställda och åt olika håll i den organisatoriska 
hierarkin. Organisatorisk olydnad som i många fall är diffust kan tolkas på olika sätt beroende 
på vilken synvinkel läsaren väljer att läsa ifrån. Det innebär att samma form av organisatorisk 
olydnad kan ses på olika sätt. Ett exempel på en historia som skulle kunna tolkas från olika 
synvinklar handlar om en kvinnlig bartender. Kvinnans chef tillät henne inte att sluta en kvart 
tidigare på arbetet för att hinna med en buss. Resultatet skulle innebära att hon skulle få tre 
timmars nattsömn på grund av en senare nattbuss och tidig uppstigning för att skjutsa barnen 
till skolan. Kvinnan bestämde sig således för att stjäla pengar ur kassan till en taxiresa för att 
kunna ta sig hem i tid. Det fanns även åsikter om att anställda på arbetsplatsen ansåg sig vara 
lågavlönade vilket resulterade till att de själva ansåg att stöld i denna fråga var godkänd för att 
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kompensera sin dåliga lön (Karlsson 2008:93). Denna historia är ett bra exempel som kan 
kopplas till olika former av organisatorisk olydnad. En form kan ses som motstånd eftersom 
de anställda inte anser att det är fel att stjäla på grund av att ledningen ger dem för låg lön. 
Om avsikten med stölden var att skada organisationen för att visa sitt missnöje i denna 
historia kan detta också stödjas utifrån Ackroyds och Thompsons (1999:2) tankar. Ackroyd 
och Thompson menar nämligen att all organisatorisk olydnad som utförs av anställda utförs 
för att på något sätt skada eller medvetet försöka skada organisationen. En annan synvinkel 
kan kopplas till privata angelägenheter just för att hon måste sova för att orka skjutsa sina 
barn till skolan, alltså innebär det att hennes privatliv ställer till det. Denna problematik gör att 
vi istället för att ta ställning till vilken form av organisatorisk olydnad som råder väljer vi att 
från och med nu kalla det för icke arbetsrelaterade aktiviteter. Anledningen till vårt begrepp 
är att det enligt oss är mer lättförståeligt. En annan orsak är att oavsett om det är 
organisatorisk olydnad, alltså att ledningen ser det som olydnad eller inte så är det alltid enligt 
oss sådana aktiviteter som inte har med arbetet att göra. 
 

2.5 Företagskultur 
 
Enligt Railo (2000:172f) är gemensamma normer, beteenden, värderingar, tankar och känslor 
något som skapas av den gemensamma kulturen som redan existerar i ett företag. Ackroyd 
och Thompson (1999:80) påvisar att en av anledningarna till att företagen har problem med 
att anställda utför motstånd och i vårt fall icke arbetsrelaterade aktiviteter är på grund av att 
cheferna själva håller på med dessa företeelser. Det blir då svårt för cheferna att visa vad som 
är rätt och fel om de själva inte efterföljer dessa regler. Det kan kopplas till Railos (2000:174) 
teori gällande kulturen som menar att den har skapats av de gemensamma beteenden som har 
präglat organisationen vilket resulterar till att det är ett ”normalt” beteende i organisationen. 
Därmed har det vuxit fram en gemensam kultur med gemensamma normer. 
 
Enligt Alvesson och Sveningsson (2008:58) skapar ett företag däremot sin egen företagskultur 
som har för avsikt att styra anställdas beteenden, inställningar och motivationer i arbetet. Det 
innebär alltså att ledningen skapar kulturen för att det ska leda till att företaget får anställda att 
agera åt samma håll och ha gemensamma värderingar. Alvesson och Sveningsson menar 
vidare att företagen ska skilja sig genom sina kulturer från andra företag och dess kulturer för 
att de inte ska efterlikna varandra och ha gemensamma mål och värderingar. Alvessons och 
Sveningssons syn skiljer sig alltså från Railo (2000:172f) som menar att kulturen uppstår av 
sig själv. Även Karlsson (2008:132) menar att företaget har sin kultur med avsikt att styra 
anställdas tankar och identiteter åt det håll som är lämpligast för att företaget ska få ut det 
mesta möjliga av sina medarbetare. För att sträva mot gemensamma mål i en organisation bör 
en företagskultur innehålla strategier för att ta tillvara på medarbetarnas resurser enligt Krona 
och Skärvad (1997:36f). De menar att företagskulturen bör innehålla en arbetsmiljö som 
skapar lust, engagemang, kreativt tänkande och motivation för de anställda. Medvetet 
ledarskap är ett exempel på en viktig strategi som används för att ge feedback, konstruktiv 
konflikthantering och stimulans till kreativt tänkande. Det är även viktigt att inneha en strategi 
som framhäver ansvarstagande och självförtroende. Strategierna som ska leda till 
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ansvarstagande och självförtroende kan kopplas till Karlsson (2012:3) som menar att ju mer 
autonomi en anställd har desto mindre riskerar organisationerna att anställda utför motstånd. 
Sammanfattningsvis innebär det alltså enligt oss att en god företagskultur och även gott 
ledarskap (Alvesson & Sveningsson 2008:58) kan i teorin påverka anställdas inställning till 
arbete men också utförande av icke arbetsrelaterade aktiviteter. Vi menar att om anställda har 
autonomi och intressanta arbetsuppgifter kommer anställda troligtvis att ägna sig åt arbetet 
istället för åt andra, icke arbetsrelaterade aktiviteter. Därmed kan alltså företagskulturen 
påverka motstånd och enligt oss icke arbetsrelaterade aktiviteter eftersom Karlsson (2012:3) 
menar att motstånd kan reduceras genom att anställda får autonomi i arbetet.   
 

2.6 Chefens roll i organisationen 
 
En chef kan enligt Alvesson (2009:136f) vara enbart en chef eller en chef och ledare 
samtidigt. Som vi i det inledande teoriavsnittet nämnde kommer vi att utgå från att chefen har 
båda befattningarna. Maltén (2000:8ff) förklarar att det finns en efterfrågan efter ledare i 
grupper som kan påverka medarbetarna och leda dem från osäkerhet till trygghet. Ledaren kan 
utses av medarbetarna i gruppen eftersom de har förtroende för ledaren vilket också innebär 
att denne har någon form av påverkan på gruppen. Ledaren ska även fungera som en funktion 
för att leda medarbetarna mot gemensamma mål vilket Krona och Skärvad (1997:36) anser. 
Yukl (1989:151ff) menar emellertid att det finns många definitioner som skiljer sig åt på olika 
sätt gällande ledarskap. Det som dock är gemensamt för alla definitioner är att ledarskapet har 
någon form av inflytande. Yukl förklarar vidare att ledarskap handlar om att ledaren ska ha 
”inflytande över viktiga mål och strategier” men också ”inflytande över 
gruppsammanhållning och identifikation med och inflytande över organisationskulturen”. 
Chefen har emellertid en tilldelad befattning av en ledning som är högre upp i hierarkin vilket 
innebär att denne har en formell position i företaget som också har förväntningar på sig enligt 
Matlén (2000:13f).  Chefen har också befogenhet och en formell auktoritet som ger denne 
rättigheter att dela ut sanktioner och belöningar som är konsekvenser av anställdas utföranden 
i företaget. Chefens formella och informella skyldigheter och befogenheter kan enligt oss 
påverka anställdas icke arbetsrelaterade aktiviteter. Vi menar att påverkan kan ta sig i uttryck 
genom chefens befogenhet att avgöra vad som är rätt och fel genom att dela ut sanktioner och 
belöningar och på så vis vet anställda om icke arbetsrelaterade aktiviteter är rätt eller fel. 
Formen befogenhet som vi anser kan efterlikna kontroll kan då leda till att anställda utför 
motstånd (Ackroyd och Thompson 1999:78) och därmed enligt oss icke arbetsrelaterade 
aktiviteter. Som tidigare nämnt menar vidare Ackroyd och Thompson att, om arbetsgivaren 
kontrollerar anställda i alltför stor sträckning kommer anställda att utföra motstånd som 
Karlsson (2012:3) menar sker för att upprätthålla sin autonomi och värdighet.  
 

2.7 Ledarstilar och synsätt på människan 
 

2.7.1 Tre traditionella ledarstilar 
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Variationen är stor när det handlar om valet av vilken typ av ledare som är mest lämpad att 
styra över en specifik situation menar Ohlson (2007:116f).  I valet av ledare spelar tidigare 
erfarenheter, rådande kultur och vilka mål som ska uppnås en stor roll. Ohlson talar om tre 
traditionella ledarstilar i en kontext där människor styrs och dessa ledarstilar är auktoritär, 
demokratisk och låt-gå. Lewin och Lippitt (1938:3f) menar att den auktoritäre ledaren har 
bestämmanderätt som innebär att ledaren fattar alla beslut och att samtliga direktioner till 
medarbetaren utges steg för steg. När den anställde enbart får reda på en direktion i taget 
skapas en ovisshet hos medarbetaren eftersom denne inte får reda på arbetsuppgiftens 
helhetsbild. Det innebär att arbetet fördelas ofta på följande sätt att en anställd blir tilldelad en 
partner samt en arbetsuppgift. Enligt Ohlson (2007:117) tillåter inte den auktoritära ledaren att 
besluten som fattats ifrågasätts. Lewin och Lippitt (1938:3f) menar att ledarens förhållningsätt 
till medarbetaren är opersonlig och reserverad. Vi menar att när den auktoritära ledarstilen 
råder är den anställdes autonomi låg som även Karlsson (2008:9f) talar om. Karlsson (2012:3) 
menar vidare att när den anställdes autonomi är hotad genom att handlingsfriheten är liten och 
arbetsuppgifterna kontrolleras av ledningen ökar risken för att den anställde utför motstånd 
och enligt oss icke arbetsrelaterade aktiviteter.  
 
Den demokratiske ledaren (Lewin & Lippit 1938:3f) fördelar arbetet tillsammans med 
medarbetaren men denne får även veta vad som kommer att ske kring uppgiften i stort till 
skillnad från den auktoritära ledaren. Författarna förklarar vidare att ledaren låter 
medarbetaren bestämma vad som ska utföras först och med vilka denne vill samarbeta med. 
Ohlson (2007:118) beskriver att en demokratisk ledare även ger feedback till hela gruppen till 
skillnad från den auktoritära ledarstilen som enbart ger feedback till den berörde. Ohlson 
(2007:118) understryker vidare att medarbetarens bestämmanderätt ger denne en upplevelse 
av frihet under ansvar. I detta sammanhang tenderar ledaren att smälta in i gruppen och vara 
en av gruppmedlemmarna. Vi kopplar bestämmanderätten till Hodson (1991:12) som menar 
att det skapas en entusiasm hos den anställde när denne inte utsätts för ständiga kontroller i 
arbetet för att denne upplever att det finns ett förtroende från ledningen i utförandet av arbetet.  
 
Enligt Ohlson (2007:117f) är den tredje ledarstilen låt-gå och hon menar att låt-gå-ledare inte 
är kompetent nog att styra andra människor. Denna ledare är för svag för att leda gruppen och 
är rädd för att gruppen ska göra motstånd. Kontentan förblir otrygghet hos medarbetaren och 
den anställde som klarar sig bäst i dessa förhållanden är den som vågar ta för sig medan de 
andra istället hamnar i skymundan. Ohlson nämner vidare att det finns vissa fall då låt-gå-
ledaren medvetet styr med låt-gå principen just för att få gruppen att organisera kaoset i 
organisationen.  
 

2.7.2 McGregors Teori X och Y  
 
McGregor (1987) anser att ledarens inställning och synsätt till hur anställda arbetar påverkar 
deras sätt att arbeta och ledarens synsätt kan därför vara avgörande gällande anställdas 
inställning till arbetet. Han förklarar att det finns två ledartyper som har skilda sätt att se på 
anställda i arbetet och som kallas för teori Y-ledare och teori X-ledare. Teori X-ledaren har en 
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pessimistisk syn på människan i arbetet som enbart arbetar på grund av nödvändighet. Vidare 
utgår Teori X-ledaren från att individen har en motvilja till arbetet och att individen är lat. Det 
som också kännetecknar teori X-ledaren är att denne anser att anställda inte vill ta eget ansvar 
i arbetet och vill således bli styrda. Vidare förklarar McGregor att ledaren anser att de 
anställda inte kan ta eget ansvar och därför måste de styras av ledningen. Av denna anledning 
måste ledningen kontrollera dem för att de ska arbeta för organisationens mål. McGregors syn 
på hur Teori X-ledaren ser sina anställda kan jämföras med Taylors (1998) Scientific 
Management-teori där han anser att anställda är lata och måste styras. För att företaget ska bli 
så effektivt som möjligt menar Taylor att anställda bör kontrolleras och placeras på rätt plats 
för att utnyttja dess kapacitet. Ivarsson och Larsson (2010:6) har förklarat att vissa författare 
anser att alla former av icke arbetsrelaterade aktiviteter bör förbjudas på arbetsplatserna på 
grund av den kostsamma aspekten. Närmare bör alltså tiden som går åt till icke 
arbetsrelaterade aktiviteter istället användas åt att arbeta vilket är en form av kontroll. Denna 
kontroll som Taylor (1998) och McGregor (1957:108) skriver om kan begränsa anställdas 
autonomi och värdighet i arbetet enligt Karlsson (2008:9f). Det kan då vara en utlösande 
faktor till att anställda utför motstånd (Karlsson 2012:3) och därmed enligt oss icke 
arbetsrelaterade aktiviteter på arbetsplatsen.  
 
McGregor (1987) menar emellertid att teori Y-ledaren har en optimistisk syn på anställda i 
arbetet. Y-ledaren utgår alltså från att anställda vill arbeta och anser att ansvarstagande är en 
del av arbetet. Vidare vill Y-ledaren gärna samarbeta med anställda och denne har inga 
problem att delegera uppgifter om det skulle behövas. Om negativa attityder skulle uppstå på 
en arbetsplats där Teori Y-ledaren verkar menar Bakka et al. (2006:124) att det är upp till 
ledaren med hjälp av ledarsynen att delegera om detta. Vidare menar Bakka et al. att det 
ligger i ledningens ansvar att ta vara på medarbetarnas resurser eftersom det är de som utgör 
företagets kvalité. Y-ledaren kan jämföras med Ivarsson och Larssons (2010:6) synsätt 
gällande att tillåta aktiviteter på arbetsplatsen som inte har med arbetet i sig att göra. När 
anställda har rätten att befoga över utförandet av icke arbetsrelaterade aktiviteter eller inte, 
kan det skapa mer lust och engagemang i arbetet eftersom de inte kontrolleras. Det skulle 
även kunna innebära att den anställde upplever autonomi och värdighet i arbetet vilket 
minskar lusten till att utföra motstånd (Ackroyd & Thompson 1999:78; Karlsson 2012:3) och 
därmed icke arbetsrelaterade aktiviteter enligt oss.  
 

2.8 Konsekvenser av icke arbetsrelaterade aktiviteter 

2.8.1 Negativa konsekvenser 
 
Utförandet av icke arbetsrelaterade aktiviteter har visat sig vara negativt för organisationerna 
(Slora 1989:199). Websence (2006) redovisade för att mindre amerikanska företag årligen 
förlorar 15 000 USD, alltså 105 195 SEK3, och de större företagen förlorar 195 100 USD, 
alltså 1 368 236 SEK4 på grund av att anställda surfar privat på internet på arbetstid. Som vi 

                                                
3 Forex, tillgänglig: 2012-04-26 
4 Forex, tillgänglig: 2012-04-26 
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nämnt tidigare har Slora (1989) redogjort för att det i organisationerna sker icke 
arbetsrelaterade aktiviteter i form av stöld vilket leder till att organisationerna mister 
finansiella resurser. Förlusten av finansiella resurser sker i form av att anställda snattar men 
också förhalar arbetet på arbetsplatsen som leder till att produktiviteten minskas. Utöver 
snatteri och förhalningar förekommer det förlust i lageromfattning och denna stöld kan 
förändra anställdas moral till det sämre gällande vad som är rätt och fel i organisationen. 
Oliphant och Oliphant (2001:442) förklarar också att stöld och snatteri är kostsamt för 
organisationer i synnerhet när arbetsgivare har svårt för att avgöra vad som är stöld och inte 
stöld. Även D’Abate (2005) menar att det är viktigt att förstå vilka stora konsekvenser det kan 
ge organisationen om icke arbetsrelaterade aktiviteter utförs på arbetsplatsen. De ekonomiska 
förlusterna som anställda bidrar till, kan kopplas till Karlsson (2012:3) som menar att 
företagens ekonomiska krav exempelvis att anställda ska arbeta så effektivt som möjligt 
krockar med anställdas autonomi och värdighet. Detta eftersom organisationerna vill att de 
anställda ska leva upp till de ekonomiska kraven, vilket leder till en konflikt eftersom 
anställda vill arbeta under värdiga förhållanden.  

2.8.2 Positiva konsekvenser 
 
Däremot finns det inte bara negativa sidor av icke arbetsrelaterade aktiviteter i arbetet. Coker 
(2011:244f) förklarar att motivationen kan öka hos de anställda om de utför andra aktiviteter 
än arbete på arbetsplatsen. I detta fall handlar det om att utföra privata ärenden på internet och 
det har visat sig att den formen av icke arbetsrelaterade aktiviteter kan ha en positiv effekt på 
de anställda. Coker menar även att de anställda som surfar på internet är mer produktiva än de 
som inte surfar. Även Stanton (2002:59) menar att internetanvändning ökar produktiviteten 
hos de som använder internet än hos de som inte använder internet för privat bruk. 
Arbetsglädjen ökar nämligen om anställda får använda internet och därför understryker 
Stanton att internetanvändning som är en icke arbetsrelaterad aktivitet enligt oss är positiv för 
företaget.  
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3. Metod  
 
 
I detta metodavsnitt redovisar samt diskuterar vi vårt tillvägagångssätt. Vi kommer att 
redogöra för vilken metod vi använt och därefter presenteras intervjuguiden. Sedermera 
presenteras urvalsprocessen samt genomförande av intervjuerna. Därefter följer våra 
reflektioner kring intervjuerna och en bearbetning av vårt inkomna data kommer därefter. 
Vidare diskuterar vi reliabiliteten samt validiteten i vårt arbete och avslutningsvis redogör vi 
för etiska reflektioner. 

3.1 Val av metod 
  
Som bekant är uppsatsens syfte att undersöka chefers förhållningssätt till anställdas 
utföranden av icke arbetsrelaterade aktiviteter och om chefers ledarstilar påverkar 
förekomsten av icke arbetsrelaterade aktiviteter. Vi ansåg att intervjuer av kvalitativ karaktär 
var den mest lämpliga metoden eftersom det ger oss mer information än vad en undersökning 
av kvantitativ karaktär skulle göra. Av den anledningen valde vi att utföra halvstrukturerade 
intervjuer som Annika Lantz nämner (2007:33) och det innebär att frågorna ställs i en 
bestämd ordning. Dock finns det utrymme för följdfrågor som kan variera beroende på 
respondentens svar. I intervjun kan både öppna svar som exempelvis respondentens något mer 
utförliga svar förekomma men även fasta svar såsom ”ja” respektive ”nej”. 
Informationsinsamlingen av kvalitativ karaktär gav oss möjlighet att ställa följdfrågor under 
intervjun vilket också gjorde att vi kunde reflektera bredare kring respondenternas 
innehållsrika svar som Trost (2007:5) menar är en fördel. Vi har diskuterat kring frågan om 
enkätstudie skulle vara mer lämplig eftersom vårt ämne kan uppfattas som känsligt med 
hänsyn till att människor i största allmänhet inte vill erkänna att chefers anställda ägnar sig åt 
icke arbetsrelaterade aktiviteter på arbetet. Lantz (2007:35) menar också att frågorna i en 
kvantitativ enkätundersökning är mer strukturerade och utrymmet för att ställa följdfrågor är 
omöjlig. Därför övervägde vår diskussion till att kvalitativa intervjuer skulle ge oss ärliga svar 
vilket vi ansåg vara en fördel för oss. Vi bestämde oss nämligen för att informera 
respondenterna att all information som vi skulle få ta del av lovade vi att behandla anonymt 
(Lantz 2007:57). 
  

3.2 Intervjuguide 
 
Vi har skapat intervjuguiden utifrån Lantzs (2007:33) riktlinjer kring halvstrukturerade 
intervjuer. Det innebär att vi innan konstruerandet av intervjuguiden hade ett tydligt syfte och 
läste in oss på teorier och begrepp som skulle vara till hjälp för utformandet av 
intervjufrågorna (Lantz 2007:49; Trost 2005:50). Intervjuguiden innehåller 23 frågor och är 
indelade i tre temaområden som är bakgrund, icke arbetsrelaterade aktiviteter och ledarskap. 
Vi skapade dessa teman för att underlätta för intervjupersonerna genom att samla frågor av 
samma karaktär under ett tema och därmed inte förvirra vår respondent med 
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osammanhängande frågor. En annan anledning var även att dessa temaområden skulle ge oss 
struktur i vårt arbete med analysen. Genom att vi från början strukturerade frågorna som 
uppkommit från vårt teorikapitel i gemensamma teman, gav det oss ett system för att kunna se 
kopplingar mellan respondenternas svar och våra teoretiska utgångspunkter. Bakgrundstemat 
som vi började med innehåller den typen av frågor som skulle kunna vara av betydande 
karaktär som Lantz (2007:58) nämner. En fråga i bakgrundstemat såg ut på följande sätt: ”kan 
du beskriva dig själv som person?”. Hon menar vidare att frågorna kan vara till hjälp för att 
förstå centrala delar i respondentens sammanhang. Vi ansåg att bakgrundstemat skulle kunna 
bidra till viktiga delar i förståelsen för våra respondenters chefspositioner. En annan central 
aspekt till att vi valde bakgrundstema var för att få en lättsam och mjuk inledning på intervjun 
för att båda parter skulle känna sig avslappande. Resterande teman icke arbetsrelaterade 
aktiviteter samt ledarskap är frågor av den karaktär som belyser vårt teorikapitel där vårt mål 
var att ställa konkreta frågor men även följdfrågor. Det är även viktigt att nämna att vi 
konstruerande intervjufrågorna noggrant för att inte försöka färga respondenterna. 
Anledningen till att vi inte ville färga respondenterna var för att dessa skulle få möjlighet att 
vara eftertänksamma och oberoende av oss i sina svar. För att få en insyn i hur intervjuguiden 
såg ut finns den som en bifogad bilaga.  
  

3.3 Urvalsprocessen 
 
Till följd av vår frågeställning föll det naturligt för oss att intervjua chefer eftersom de har en 
ledande position. Vi hade som krav att dessa personer skulle representera arbetsgivaren på 
diverse företag. För att finna företag inledde vi därför med att fundera kring vilka 
respondenter som kunde vara relevanta för vår undersökning. Det innebär att vi valde att 
tillämpa bekvämlighetsurval eftersom vi valde de personer vi ansåg mest lämpliga för studien 
(Trost 2005:120). Vi kontaktade företagen genom telefonsamtal och bad att få prata med 
chefen på arbetsplatsen. Vi presenterade även vårt syfte samt gav grundläggande information 
kring vårt ämne och därefter frågade vi om de hade möjlighet att ställa upp på en intervju. De 
flesta gav oss bra respons direkt och ett möte bokades in medan andra bad att få återkomma. 
Företagen som inte svarade i telefon skickade vi mejl till där vi likaså presenterade oss och 
beskrev intervjuns syfte samt grundläggande information gällande fenomenet icke 
arbetsrelaterade aktiviteter. Vår grundtanke var att ge respondenterna tillräcklig information 
där dem skulle förstå vad vår intervju handlade om. Vi var dock försiktiga med att ge ut ”för 
mycket” information gällande ämnet. Anledningen till denna handling utfördes medvetet för 
att minska utrymmet till att färga respondenternas svar. Detta val genomfördes medvetet 
eftersom vi ville få de mest naturliga och inte allt för ”förberedda” svar vid intervjutillfället. 
Vi har med hänsyn till respondenternas anonymitet valt att ge dem fingerade namn. Tabell 1 
som finns nedan visar respondenternas fingerade namn, vilken verksamhet de arbetar i och i 
hur många år de arbetat som chefer på den aktuella arbetsplatsen. 
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NAMN 

 
VERKSAMHET ANTAL ÅR I TJÄNSTEN 

OSCAR REVISIONSBYRÅ 6 ÅR 

JOHAN BANK 10 ÅR 

ANDREAS TJÄNSTEFÖRETAG 3 ÅR 

HANS DETALJHANDEL 9 ÅR 

ALF MYNDIGHET 15 ÅR 

KRISTINA BANK 1 ÅR 

SARA LIVSMEDELSFÖRETAG 4 ÅR 

Tabell 1, undersökningens intervjurespondenter 
 

3.4 Genomförande av intervjuer 
  
Vi valde att spela in intervjuerna för att undvika att hamna i situationen som Lantz förklarar, 
att ”data reduceras på ett osystematiskt sätt” (Lantz 2007:106). Det vill säga om intervjuaren 
samtidigt skulle ställa frågor, vara lyhörd för svaren samt anteckna skulle det kunna leda till 
att mycket information sållas bort. Information som gallras bort sker på grund av tidspressen 
som råder i en intervju och därför hinns enbart viss information skrivas ner. Samtidigt sker det 
även en filtrering genom intervjuarens egna föreställningar kring fenomenet som leder till att 
viktig information går förlorad. Innan vi intervjuade cheferna genomförde vi provintervjuer, 
på två före detta chefer, som Lantz (2007:60) anser är en fördel innan undersökningens 
intervjuer påbörjas. Vi genomförde provintervjuerna med hänsyn till att vi ville veta hur lång 
tid en intervju skulle pågå men också för att se om vi naturligt kunde komma på om någon 
fråga var felformulerad eller om någon fråga saknades. Provintervjuerna medförde även att vi 
fick mer kunskap gällande följdfrågor och intervjuernas tidsram vilket kom till nytta då 
undersökningens intervjuer fortlöpte.  
  
I samband med samtliga intervjuer följde vi Lantz (2007:57) riktlinjer som ger respondenten 
en noggrann beskrivning av hur hela intervjuprocessen kommer att gå till från början till slut. 
En noggrann beskrivning innefattar intervjuns utsträckning i tid, respondentens anonymitet, 
inspelning av data, bearbetning av data samt att respondenterna skulle få tillgång till den 
tryckta uppsatsen. Vi inledde med att presentera oss och berättade att vi skriver en uppsats på 
Karlstads universitet samt förklarade att intervjun skulle pågå cirka 40 minuter beroende på 
hur utförligt respondenten uttryckte sig. Vi nämnde även för respondenterna att intervjun 
skulle kunna pågå längre vilket intervjuerna också visade sig göra. Vi fick respondenternas 
medhåll gällande tiden eftersom de hade avsatt en timme till intervjun. Vi berättade även att 
cheferna är anonyma för allmänheten eftersom de har fingerade namn. Det klargjordes också 
att respondenten frivilligt fick avbryta intervjun när som helst om så önskades. När det 
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kommer till inspelning av en intervju påpekar Trost (2005:54) att inspelningen kan vara mer 
känslig för vissa än andra och det är då upp till respondenten att bestämma om bandinspelning 
ska ske vilket alla våra sju respondenter godkände. I samtliga intervjuer har vi författare till 
arbetet medverkat, som Trost menar är det till fördel om båda forskningsledarna är med även 
om svaren spelas in. Vi håller med hans argumentation gällande fördelen att vi båda 
medverkat vid intervjuerna. Med det menar vi att vi får en djupare förståelse och kunskap när 
vi kan ta del av varandras reflektioner efter intervjuerna. En annan fördel är att vi båda kan 
lyssna på bandinspelningen och minnas tillbaka på intervjun och reflektera över råmaterialet 
som spelas upp i bandinspelningen.  
  

3.5 Reflektion kring intervjuerna 
 
Intervjuerna utfördes på respondenternas arbetsplats i deras kontorsrum respektive 
konferensrum. Vi upplevde att intervjuerna hade en avslappnad och trevlig stämning. Vi 
försökte och vi anser nu i efterhand att vi lyckades hålla ett så neutralt framställningssätt som 
möjligt under intervjun. Vi båda besitter erfarenhet från arbetslivet och det medför en viss 
mån av förförståelse samt förutfattade meningar kring arbetslivet som helhet både på ett 
positivt och ett negativt plan gällande icke arbetsrelaterade aktiviteter. Därför valde vi att 
sakligt hålla oss till frågorna vi ville söka svar på för att inte färga våra intervjupersoner. I 
vissa fall under intervjuerna inträffade oförutsägbara situationer som exempelvis ett viktigt 
telefonsamtal som behövdes besvaras eller att någon kollega kom in utan vetskapen om att en 
intervju pågick. Vi upplevde aldrig dessa små händelser som ett störmoment utan som en 
naturlig paus i intervjuerna. 
  

3.6 Bearbetning av data 
 
Som vi tidigare nämnt har vi valt att spela in samtliga intervjuer där vi båda har medverkat. Vi 
bestämde oss tidigt för att spela in intervjuerna för att säkerställa att all information sparades 
och att inte information föll bort på grund av tidsbristen som Lantz (2007:105f) talar om. Vi 
bestämde oss för att transkribera samtliga intervjuer där vi har varit noga med att all total 
information (även kallat råmaterial) skrevs ner och därmed har ingen information gått förlorad 
(Lantz 2007:105f). Trost (2005:125f) menar att mindre tolkningar och analyser uppkommer 
under tiden då materialet samlas in och att göra noteringar på dessa idéer som uppkommit 
under processen är snarare till ens fördel. Dock varnar han för att göra allt analysarbete innan 
all datainsamling är klar då forskningsledaren behöver få distans till materialet innan analysen 
påbörjas. Under intervjuernas gång har vi antecknat viss information samt idéer som vi tror 
kan komma till användning i analysen. Vi antecknade därför vissa citat som respondenterna sa 
eftersom vi ansåg att de skulle vara lätta att komma ihåg och som vi önskade att vi kunde 
använda. Dessa citat var bland annat ”däremot ringer jag privata samtal” och ”vi är ganska 
tydliga med vår företagskultur”.  
  
När väl transkriberingen var klar sammanställde vi rådata, som Lantz (2007:107f) förklarar är 
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den delen av råmaterialet som vi väljer att ta med i vårt analysarbete. Det innebär att en 
reducering görs av det material som inte är nödvändig för undersökningens syfte. Ett råd som 
Lantz gav var att spara originalet av transkriberingen för att kunna gå tillbaka och kontrollera 
att rätt saker har reducerats. Hon nämner vidare att databearbetningen är en process och därför 
kan allt material komma till användning vid olika tillfällen och därför är det av stor vikt att 
spara råmaterialet vilket vi också har valt att göra. När vi väl hade rådata bildade vi kategorier 
som skulle vara till hjälp att dela in samtliga intervjusvar för att få ett mer överskådligt 
perspektiv. Kategorierna uppkom med hänsyn till vårt teorikapitel för att vi skulle kunna se 
kopplingar mellan intervjuerna och den teoretiska referensramen. Lantz (2007:110) menar att 
det kan innebära en risk med att göra dessa kategoriseringar för att man har förenklat och 
kategoriserat samtidigt som hon påstår att råmaterialet som inte är bearbetad är alldeles för 
svårhanterlig. Detta hade vi i åtanke då vi genomförde dessa kategoriseringar och valde därför 
kategorier med försiktighet för att inte förlora svarens innebörd genom att placera fel svar 
under fel kategori. Trost (2005:110) talar om att forskaren ska med försiktighet tolka texten 
och vara noggrann med att inte läsa mellan raderna då det kan innebära att texten tolkas fel. 
Med detta i åtanke gick vi ständigt tillbaka till originaldokumentet för att säkerställa att vi fått 
med rätt information under kategorierna samt i analysen. Vi kodade rådata som innebär att vi 
spaltade upp kategorierna för att kunna se ett mönster och reflektera kring kategorierna och 
därefter påbörjade vi metakodning (Lantz 2007:118). Metakodning kan göras genom att 
forskaren på nytt spaltar upp kategorierna och inkluderar de uppkomna reflektionerna som 
uppstått kring rådata och kodningen. Vi valde att genomföra metakodningen för att kunna se 
ett tydligare mönster samt att finna reflektioner på ett djupare plan eftersom vi på nytt 
möblerade om ordningen på rådata och fann nya aspekter. 
  
Gällande användningen av respondenternas svar menar Trost (2007:134) att det är en smaksak 
hur citeringen bör utformas. Enligt hans mening är det oetiskt att helt och hållet citera det som 
respondenten har sagt eftersom det kan förekomma svordomar och ett språk som 
vederbörande skulle kunna skämmas över. Dock är en ordagrann citering nödvändig om det är 
ämnat att analysera meningens formulering. I vårt fall har vi valt att förfina språket på så sätt 
att vi har tagit bort talspråket som inte fyller någon funktion i svarens syfte, däribland ord som 
”så” och ”eeeh”. Vi menar att ord som dessa kan missvisa innehållet för läsaren eftersom 
ordet ”eeh” kan vara utfyllnad för betänketid innan respondenten kommer fram till sitt svar 
eller att det är ett tecken på att respondenten upplever hög osäkerhet. Trost (2007:135) nämner 
att det är bra att föreställa sig läsarkretsen som ska ta del av arbetet för att på ett sätt känna av 
hur intervjusvaren ska redovisas. Han menar vidare att författaren inte bör ha för långa och 
”tröttsamma” citat utan läsaren ska kunna få tillräcklig information för att förstå och gärna 
kunna se situationen framför sig. Vi har tagit fasta på Trosts riktlinjer och har i vår analys valt 
att ha så korta citat som möjligt. 
  

3.7 Undersökningens reliabilitet och validitet 
 
Innebörden av reliabilitet är enligt Trost (2007:111f) att undersökningen ska vara tillförlitlig 
på ett sådant sätt där exempelvis mätningen ska vara stabil när intervjuaren frågar alla 
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respondenter samma frågor. Trost redogör för fyra olika komponenter kongruens, precision, 
objektivitet och konstans som innefattar begreppet reliabilitet. Kongruens innebär likheten 
mellan frågor men är dock inte lika central i en kvalitativ studie eftersom vår sorts studie 
gärna ser förändringar. I en kvalitativ forskning ställs samma frågor för att kunna se om de 
skiljer sig eller ej bland respondenterna. Vi upplever att detta har förekommit då vi frågat 
respondenterna och fått en del liknande svar men även svar som skiljer sig från 
andras.  Precision innebär att vi inte ska ta för givet att vi förstått förrän vi kan säkerställa det 
(Trost 2007:111f). Detta har vi varit noga med eftersom respondenterna fick tala till punkt och 
vi har även transkriberat vart enda ord som spelades in för att säkerställa att vi har fått 
precision i svaret. Objektivitet enligt Trost (2007:111) innebär att olika intervjuare uppfattar 
svaren från intervjutillfällena på lika eller olika sätt och detta varierar graden av objektivitet. 
Vidare förklaring innebär det att, om intervjuarna har samma uppfattning är objektiviteten hög 
och om olika uppfattningar råder är objektiviteten lägre. Trost nämner även att intervjuaren 
ska vara objektiv under intervjun och hålla sig till saken men dock är det svårt att vara helt 
nollställd (Trost 2007:114). Vi upplever att vår objektivitet under undersökningens gång har 
varit relativt hög med tanke på att vi efter vardera intervju muntligt har diskuterat våra intryck 
och uppfattningar och därmed förstått att våra uppfattningar inte har skiljt sig åt något 
nämnvärt. Enligt Trost (2007:112) innebär konstans i kvalitativa intervjuer att det är speciellt 
att tala om reliabilitet i en kvalitativ studie. Anledningen är för att människor ständigt befinner 
sig i en process med olika intryck och händelser som gör att dennes uppfattningar förändras 
och då även respondentens svar. Vi har egentligen inte tagit hänsyn till konstans med tanke på 
att Trost menar att det är komplicerat i en studie av kvalitativ karaktär men även av den 
anledningen att studiens tidsram inte ger utrymme för att intervjua våra respondenter på nytt 
för att se om samma svar skulle bestå.  
 
Validitet kallas även för giltighet och står enligt Trost (2007:113) för det som vi är 
intresserade av att mäta verkligen mäts. Reliabilitet och validitet menar Trost är i synnerhet 
svårt att mäta eftersom begreppen uppkom från kvantitativ metodologi. Han menar dock att vi 
som undersöker ska behandla intervjuerna samt datainsamlingen under trovärdiga 
förhållanden vilket innebär att vi måste ta hänsyn till de begrepp som vi nämnt ovan. Vi anser 
att i den mån som det går att ta hänsyn till reliabilitet och validitet i en kvalitativ studie har vi 
även gjort det. Vi har exempelvis båda medverkat på samtliga intervjuer och säkerställt att all 
information har transkriberats.  
 

3.8 Etiska ställningstaganden 
 
När forskning bedrivs finns det krav på att etiska kodexar existerar och dessa är 
individskyddskravet samt forskningskravet. Den förstnämnda innefattar att respondenten i vårt 
fall skyddas från kränkning och skada (Gustavsson et al. 2011:19). Vetenskapsrådet nämner 
att individskyddskravet har brutits ner i fyra krav då det första är informationskravet och 
innefattar information som ska ges gällande undersökningens syfte samt att respondenten har 
fri vilja att delta. Informationskravet informerade vi tidigt om när vi kom i kontakt med våra 
respondenter. Vi gav ut tillräcklig information för att de skulle förstå vårt syfte och vi frågade 
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även om de ville medverka i vår undersökning. Vidare finns samtyckeskravet (Gustavsson et 
al. 2011:19) där det primära består av att inte påtvinga någon att delta vilket vi också var noga 
med att tala om. Konfidentialitetskravet (Gustavsson et al. 2011:19) innebär att deltagaren kan 
medverka i studien och därmed lita på att vi inte lämnar ut samtliga uppgifter samt att ingen 
obehörig kan utläsa vem som har sagt vad i respektive fråga. Konfidentialitetskravet nämnde 
vi när vi pratade med möjliga respondenter samt att vi än en gång sa det tydligt i början på 
respektive intervju för att försäkra dem om vår sekretess. Det sistnämnda kravet inom ramen 
för individskyddskravet är nyttjandekravet (Gustavsson et al. 2011:19) och det innebär att all 
data från respondenterna endast ska användas till det vi utlovat, alltså vår studie. Innebörden 
av forskningskravet (Vetenskapsrådet 2012:6ff) är att den informationen som vi får ta del av 
under intervjuerna inte får skadas, det vill säga information som är av betydande karaktär för 
samhället och som kan leda till förbättringar. Alla nämnda krav som nämnts ovan är upp till 
oss författare att ta hänsyn till eftersom vi vill få fram forskning av kvalité samt att skydda 
våra respondenter (Gustavsson et al. 2011:19).  
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4. Analys och resultat 
 
 
I detta kapitel analyseras vårt resultat för att kunna besvara våra frågeställningar. Först följer 
en redovisning gällande fördelarna men också nackdelarna som cheferna anser att det finns 
med icke arbetsrelaterade aktiviteter. Därefter följer förhållningssättet till aktiviteterna för att 
sedan börja introducera ledarstilarna genom att först redovisa för företagskulturens påverkan 
på chefernas ledarstilar. Ledarstilarna presenteras därefter och slutligen följer en redovisning 
för chefernas syn på varför anställda utför icke arbetsrelaterade aktiviteter. Det som dock tål 
att nämnas är att vi har valt att använda begreppet icke arbetsrelaterade aktiviteter tills de 
bryts ner i motstånd och privata angelägenheter som Karlsson pratar om. Anledningen till 
detta är att det är Karlssons teori som vi förhåller oss till men också för att ge en förståelse 
kring varför aktiviteterna utförs enligt cheferna.  
 

4.1 Äh, det är väl inte så farligt?  
 
Flera chefer har antytt att icke arbetsrelaterade aktiviteter som förkommer på arbetsplatserna 
kan bidra med något gott. Anders har berättat för oss att han anser att icke arbetsrelaterade 
aktiviteter såsom korta pauser enbart är fördelaktiga för hans anställda. Han sa närmare att ”en 
fördel kan vara att man ändå tar sig tid och tar de här små pauserna under dagen, och under de 
små pauserna tycker jag att man får göra vad man vill…”. Anders berättade nämligen vid 
flera tillfällen på att han anser att hans anställdas energi ökar och därmed produktivitet. Det 
har fört med sig att han förespråkar att hans anställda ska ta korta pauser så länge inte 
pauserna blir för långa och därmed går till en överdrift. Sara pratade också om att icke 
arbetsrelaterade aktiviteter såsom att korta pauser kan föra med sig något gott. Hon berättade 
att ”man får då en paus och sen orkar man ta nya tag”. Vidare berättade hon att det är viktigt 
att anställda tar en paus där de pratar om privata ämnen på arbetet, närmare beskrev hon: 
 

Det är det ju jätteviktigt att lära känna varandra lite mer privat. Man jobbar mycket 
bättre tillsammans om man har en förståelse för att den andres hund är sjuk eller vad det 
kan vara. Det är jätteviktigt. Så det ser jag nästan som att det ingår i jobbet faktiskt… 

 
Det som Sara beskrev för oss innebär att hon har en positiv syn till icke arbetsrelaterade 
aktiviteter, dock berättade hon vidare att aktiviteterna inte får gå till överdrift. Anledningen 
till att situationerna inte får gå till överdrift är att Sara har haft en tidigare situation på arbetet 
där två kollegor har arbetet mycket nära varandra vilket har lett till ineffektivitet. Hon menade 
att kollegornas sociala umgänge var för privat för att kunna leva upp till förväntningarna som 
företaget hade på dem. Hon var därför noga med att poängtera att hennes anställda inte bör 
umgås för mycket på arbetet med anledning av att det inte ska gå till överdrift. Vi kopplar 
Anders och Sars exempel till Coker (2011:244f) där han menar att internetanvändning ökar 
motivation och effektivitet i arbetet. Med detta menar vi att även andra icke arbetsrelaterade 
aktiviteter skulle kunna bidra till ökad motivation och effektivitet i arbetet eftersom privat 
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internetanvändning är en icke arbetsrelaterad aktivitet. Vi likaså Anders och Sara, anser att en 
kort paus under dagen kan leda till att anställda får mer energi och kan därmed arbeta 
effektivare. En nackdel med att ta små pauser är enligt oss att anställda får ett flertal avbrott 
som även kan leda till ineffektivitet. Vi menar alltså att det kan vara svårare att påbörja arbetet 
igen eftersom pauserna kan leda till att de anställda har fått en alltför lång distans till arbetet. 
Vi menar vidare att dessa för- och nackdelar givetvis är individuella. Ytterligare en icke 
arbetsrelaterad aktivitet som skulle kunna ses som en fördel enligt oss är exemplet som Johan 
berättade om. Han berättade nämligen: 
 

När det kommer till pennor och reklammaterial och om vi säger att det är någon som 
ska ha med sig detta på exempelvis en tipspromenad någonstans och om då den 
personen tar med sig 10 pennor… Det är ju ändå varumärke så det spelar ingen roll. 
Tänk om personen skulle ta med sig pennorna och sedan säga ”men det här ska jag ta 
med tillbaka på måndag, jag lånar dem bara” Jag menar, det är ju bra reklam och 
gränsen är hårfin. 

 
Vi tolkar det som att Johan anser det vara svårt att skilja på vad icke arbetsrelaterade 
aktiviteter är och att han inte lägger särskilt mycket vikt vid om det är en icke arbetsrelaterad 
aktivitet eller inte. Johans utlåtande säger oss även att han anser det trots allt vara positivt 
vilket även vi anser. Ett antagande enligt oss är att trots att anställda stjäl kontorsmaterial för 
privat bruk såsom pennor och papper kan denna icke arbetsrelaterad aktivitet gynna företaget i 
slutändan. Vi menar precis som Johan att stölden eller lånet av pennorna kan bidra till reklam 
som leder till att privatpersoner får upp ögonen för organisationen och när vi spekulerar 
vidare i det kan detta leda till eventuellt nya kundaffärer. Det innebär alltså att pennan som 
möjligtvis kostade fem kronor att köpa in ger betydligt mer pengar än vad pennan var värd 
från början. En möjlig teori kring detta skulle också kunna vara att Johan ser andra fördelar 
med att anställda exempelvis får ta pennor. Med detta menar vi att han inte vill göra ett stort 
problem av stjälandet utan hellre vill bevara en familjär känsla på företaget. Oliphant och 
Oliphant (2001:442) menar dock att det är särskilt kostsamt om cheferna inte ser situationen 
som stöld och därför drar vi en parallell till Johan eftersom han menar att det är svårt att skilja 
på om det är stöld eller marknadsföring i företaget. Det som i Johans fall skulle kunna bli en 
ekonomisk förlust är om vi vänder på fenomenet och pennorna enbart hamnar i de privata 
hemmen. På så vis bidrar de inte till någon reklam och ju fler pennor som stjäls desto mer 
kostar det för företaget. Oscar nämnde en fördel som vi ansåg vara särskilt intressant. Han 
berättade:  
 

En icke arbetsrelaterad aktivitet som jag anser som positiv är att anställda ibland inte 
följer våra strikta rutiner som vi ska följa. Ibland finns det anställda som kommer på 
andra sätt utöver våra rutiner att lösa uppgiften på. Jag tycker det är positivt eftersom 
det leder till det bättre, om vi ser det ur kvalitetssynpunkt och både kund och vi blir 
nöjda, det driver ju till utveckling. 

 
Vi tolkar Oscars uttalande på så vis att han anser att anställda bidrar med utveckling till 
företaget genom att vara kreativa och tänka steget längre även om de bryter mot reglerna. Vi 
anser att detta på sätt och vis kan ses som en icke arbetsrelaterad aktivitet eftersom det inte 
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tillhör arbetet att bryta mot regler och rutiner. Genom det utför alltså anställda aktiviteter som 
de inte bör göra på arbetsplatsen. Vi samtycker med Oscar gällande den positiva synen 
eftersom vi anser att det är viktigt för företag att kunna utveckla sina rutiner för att de ska 
anpassa sig efter sina anställda eftersom det trots allt är de som utför arbetet. Däremot anser vi 
att det inte får gå till överdrift eftersom det är lönlöst att ha rutiner om ingen ska följa dem.   
 

4.2 Det beror på situationen…  
 
Enligt Ivarsson och Larsson (2010:6f) finns det fyra förhållningssätt till icke arbetsrelaterade 
aktiviteter. Det som dock har framkommit under studiens gång har varit att förhållningssätten 
ofta varierar hos cheferna beroende på diverse icke arbetsrelaterade aktiviteter som uppstår på 
arbetsplatserna. Förhållningssätten består av; officiellt förbjudet, till synes förbjudet, tillåtet 
och uppmuntrat. Ett exempel som vi anser är förhållningssättet till synes förbjudet är Anders 
beskrivning som följer: 
 

Jag ser att Facebook ligger öppet […] Så visst Facebook är det säkert många som sitter 
och använder det på jobbet, men så länge som jag inte märker att det påverkar jobbet 
och att det blir sämre så kan jag inte säga att du måste sluta använda Facebook. Än så 
länge har jag inte märkt att det stör jobbet…  

 
Anders menar alltså att han inte lägger stor vikt vid att anställda använder internet för privat 
bruk på arbetet så länge surfandet inte skadar anställdas arbete och dess resultat. Vi tolkar 
Anders synsätt som till synes förbjudet eftersom han är medveten om att anställda ägnar sig åt 
den typen av aktiviteter, men samtidigt anser han att om aktiviteten går till överdrift är det 
oacceptabelt. Vi anser att Anders förhållningssätt överensstämmer med Ivarsson och Larsson 
(2010:6) eftersom Anders ”ser mellan fingrarna” som författarna beskriver. Anders berättade 
närmare att han anser därför att fem minuters paus per timme är tillåtet men när pauserna 
överskrider en kvart per timme anser han att det i längden påverkar resultatet. Anders 
underströk därför att så länge han inte märker av att icke arbetsrelaterade aktiviteter sker i en 
stor omfattning är det tillåtet enligt honom och därför förhållningssättet till synes förbjudet 
enligt oss. Emellertid har vi stött på en tvetydighet i Anders utlåtande. Vidare berättade han 
nämligen: 
 

Jag tycker snarare att det är en fördel att man kan säga till den anställde att det är okej, 
du har den här friheten att ringa till exempel eller vad det nu kan vara. Istället för att 
sätta en regel där allting är nej och förbjudet. Jag tror då att det kan slå tillbaka på en 
istället, att man istället har missnöjda arbetare. 

 
Anders berättade alltså att han tycker det är en viss fördel för anställda att kunna ringa istället 
för att förbjuda handlingen vilket vi anser vara ett tillåtet förhållningssätt. Ivarsson och 
Larsson (2010:6) menar att engagemanget köps vilket vi anser att Anders menar, eftersom han 
tror att det kan slå tillbaka mot honom genom missnöjda anställda om han istället förbjuder 
aktiviteten. Det är därför enligt oss en tvetydighet som lyser igenom eftersom han i vissa fall 
har regler för att begränsa icke arbetsrelaterade aktiviteter men han vill samtidigt tillåta dem 
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för att inte riskera att få missnöjda anställda. Det innebär därför att Anders har två 
förhållningssätt som består av till synes förbjudet och tillåtet. Vi vill trots tvetydigheten 
påpeka att vi anser att Anders har förhållningssättet till synes förbjudet eftersom det enligt 
honom leder till problem när aktiviteterna påverkar arbetet negativt. Denna tvetydighet ansåg 
vi var viktig att lyfta fram eftersom flera av cheferna har olika synsätt till icke arbetsrelaterade 
aktiviteter. Oscar berättade också att icke arbetsrelaterade aktiviteter förekommer på hans 
arbetsplats men väljer att ha en tillåtande syn alltså även förhållningssättet tillåtet. Med 
hänsyn till Oscars tillåtande syn menar han att hans anställda har mycket frihet under ansvar 
och genom det får de disponera sin tid själva så länge de levererar resultat, precis som vi 
nämnde ovan att Anders också menar. Gällande förhållningssättet till synes förbjudet 
berättade Oscar att:  
 

Men jag vet också anställda som tycker att vissa regelverk inte är vettiga eller att dem 
ger något vilket innebär att de inte lägger så mycket tid på det. Det är ibland 
problematiskt eftersom jag själv kan hålla med dem och på så vis tillåter jag ibland 
också… 

 
Även Oscars citat är ett bra exempel på tvetydigheten som råder när det handlar om olika 
situationer i företaget. Oscar anser alltså att vissa regelverk är onödiga i en del fall och på så 
vis tillåter han anställda att bortse från dem. Däremot berättade han vidare att han försöker 
vägleda anställda till att tillämpa regelverken om han misstänker att de bortprioriteras alltför 
ofta. Vi menar att trots att Oscar har en tillåtande syn, har han förhållningssättet till synes 
förbjudet eftersom han har påpekat att anställda måste leverera resultat annars måste han 
förbjuda aktiviteterna. En trolig teori kan enligt oss vara att både Anders och Oscar inte vill 
anmärka på att deras anställda utför icke arbetsrelaterade aktiviteter så länge de levererar 
resultat eftersom det kan ge upphov till större problem i slutändan och därmed icke 
arbetsrelaterade aktiviteter. Vi anser nämligen att de anställda kan uppleva att deras värdighet 
kränks såsom Karlsson (2008:9) menar, synnerligen på grund av att Anders och Oscar tidigare 
inte har anmärkt på detta. De anställda kan uppleva att cheferna har tappat förtroendet för dem 
och det kan leda till oro i gruppen och därmed har det i slutändan blivit ett större problem 
enligt oss. Vi kan alltså se att Anders och Oscars förhållningssätt till icke arbetsrelaterade 
aktiviteter skiljer sig beroende på vilken situation som råder.  
 
Johans exempel som vi nämnde i föregående avsnitt gällande reklammaterial tolkar vi som ett 
tillåtet förhållningssätt (Ivarsson & Larsson 2010:6). Han berättade alltså att han anser det 
vara godtagbart att hans anställda exempelvis tar med sig företagets pennor till 
tipspromenaden eftersom det är bra reklam. Genom tillåtandet anser vi att Johan ser det som 
en fördel eftersom utomstående personer uppmärksammar reklamen som i sin tur kan 
resultera i fler framtida kunder. Däremot skiljer sig förhållningssättet beroende på vilken icke 
arbetsrelaterad aktivitet det gäller. Johan berättade vidare att de har policys som reglerar 
internetanvändningen på arbetstid som vi anser är ett förhållningssätt till synes förbjudet. 
Närmare berättade han att anställda får surfa på internet om det enbart är arbetsrelaterat. Han 
underströk dock att det är svårt att avgöra vad som är arbetsrelaterat och inte, vilket vi 
uppfattar som att han ser lite mellan fingrarna som Ivarsson och Larsson (2010:6) talar om. 
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Med detta menade han att det tillhör arbetsuppgifterna att vara nyhetsuppdaterad och därmed 
är det exempelvis inte förbjudet att läsa Aftonbladets ekonominyheter eller Dagens Industri så 
länge det berör arbetsuppgifterna. Vi tolkar anledningen till Johans förhållningssätt att han 
dels vill att anställda ska vara medvetna om att det finns en gräns att förhålla sig till och vi 
tolkar det även som att Johan har ett krav på sina anställda. Gällande den medvetna gränsen 
anser vi att en möjlig teori kan vara att det är nödvändigt för Johan att ha riktlinjer att stödja 
sig mot om det uppstår problem gällande icke arbetsrelaterade aktiviteter såsom 
internetanvändande. Gällande kravet däremot anser vi att ytterligare en möjlig teori kan vara 
att han har ett krav som innebär att hans anställda ska vara uppdaterade gällande ekonomin i 
världen eftersom de arbetar inom bankverksamheten. Vi vet att olika faktorer i världen 
påverkar den svenska ekonomin och således menar vi också att de bör vara uppdaterade i sitt 
arbete för att kunna ge kunderna en trovärdig, förstående och kompetent service. Även i 
Johans fall kan vi se att förhållningssätt är till synes förbjudet när det gäller sociala medier 
men tillåtet när det kommer till att exempelvis använda sig av företagets material vilket tyder 
på att förhållningssättet till icke arbetsrelaterade aktiviteter skiljer sig. 
 
Även Sara har olika förhållningssätt beroende på vilken icke arbetsrelaterad aktivitet det är. 
Hon berättade för oss att ”när det gäller sociala medier till exempel, där har vi riktlinjer. Vi 
har inte förbjudit någon att använda det men pekat på att det är en privatsak”. Saras utlåtande 
kopplar vi till förhållningssättet till synes förbjudet (Ivarsson & Larsson 2010:6) eftersom hon 
menar att de inte har förbjudit sina anställda att använda sociala medier på arbetstid men 
däremot har de riktlinjer. Vi menar att hon har regler som behandlar sociala medier men så 
länge de icke arbetsrelaterade aktiviteterna inte är något problem för företaget behöver inte 
Sara vidta riktlinjerna. Sara anser att det sociala samspelet kollegor emellan är en viktig del i 
arbetet för att öka förståelsen för varandra vilket vi nämnt i föregående avsnitt. Hon menar 
vidare att det ingår i jobbet och på så vis kan vi se att hon har förhållningssättet tillåtet. Vi 
anser att detta också kan vara en strategi Sara har för att anställda ska få förståelse för 
varandra och för att de ska kunna samarbeta på ett bra sätt. Vi tycker att det goda samarbetet 
kan gynna företaget eftersom anställda kan hjälpas åt när de stöter på problem och därför 
anser vi att det är en möjlig teori till Saras förhållningssätt. Vi kan alltså se att Saras 
förhållningssätt är till synes förbjudet när det gäller sociala medier men tillåtet när det 
kommer till socialt samspel kollegor emellan, vilket tyder på att förhållningssättet till icke 
arbetsrelaterade aktiviteter skiljer sig beroende på situation. 
 
Resultatet i studien har alltså visat att förhållningssätten till icke arbetsrelaterade aktiviteter 
skiljer sig bland cheferna beroende på vilken situation det handlar om. Vi anser att en 
anledning till att förhållningssättet varierar skulle kunna vara att cheferna anser att det inte är 
lika stort problem och lika aktuellt i alla situationer. Vi bedömer att det exempelvis är mer 
aktuellt att ha riktlinjer som reglerar internetanvändning än det sociala samspelet kollegor 
emellan. Enligt oss kan det sunda förnuftet spela en större roll när anställda exempelvis 
samtalar med andra kollegor eftersom det är en icke arbetsrelaterad aktivitet som syns utåt. 
Internetanvändning är däremot mer diskret eftersom cheferna/kollegorna/kunderna inte ser det 
på samma sätt vilket gör det enklare att surfa på internet. Just därför kan det behövas fler 
riktlinjer till internetanvändning. Vi menar vidare att det kan innebära en viss förvirring hos 
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anställda med hänsyn till att förhållningssätten är situationsanpassade. Det kan enligt oss 
innebära att anställda inte ser tydligt vilket förhållningssätt som råder i olika situationer. Det 
som då har visat sig vara det främsta förhållningssättet har varit till synes förbjudet och tillåtet 
hos cheferna. Anledningarna till de båda förhållningssätten har visat sig vara att cheferna inte 
vill göra små problem stora och för att de vill ha riktlinjer som visar vad som är tillåtet och 
inte om det skulle hända att någon anställd går över gränsen. Vi anser att en fördel med 
förhållningssättet till synes förbjudet är att anställda är medvetna om att det till viss del är 
förbjudet, men att de likväl har friheten att utföra icke arbetsrelaterade aktiviteter i viss mån. 
Enligt oss innebär det att anställda inte upplever sig kvävda av regler samt kontroll vilket vi 
tror gynnar företaget i längden eftersom de har en nöjd personal. Fördelen med 
förhållningssättet tillåtet är att anställda upplever mer frihet under ansvar (Ivarsson & Larsson 
2010:6) leder till att de får disponera sin tid själva så länge som de lever upp till 
förväntningarna. Dock finns det en svårighet eftersom alla är olika och kan hantera ansvar på 
olika sätt enligt oss. Vi menar att det innebär att vissa anställda kanske inte kan hantera denna 
frihet och då finns det en risk för att icke arbetsrelaterade aktiviteter tar överhanden.  
 
Cheferna menar alltså att de har en någorlunda positiv syn till att anställda utför icke 
arbetsrelaterade aktiviteter eftersom det kan leda till flertalet positiva aspekter för företaget. 
Det kan vara en anledning till att cheferna har förhållningssätten till synes förbjudet och 
tillåtet. Trots detta positiva förhållningssätt till icke arbetsrelaterade aktiviteter och dess 
utföranden har cheferna berättat att det förekommer icke arbetsrelaterade aktiviteter som 
presenteras längre fram i studien.  
 

4.3 Företagskulturens funktion 
 
Det finns två synsätt när det gäller företagskulturer där det första synsättet handlar om att 
företagskulturen skapas genom gemensamma normer, värderingar och beteenden i 
organisationen (Railo 2000:187). Det andra synsättet handlar om att företaget medvetet skapar 
kulturer som ska gynna organisationen (Alvesson & Sveningsson 2008:58). Gällande det 
första synsättet har Alf berättat om ett exempel där han relaterade till beteenden som han själv 
och andra chefer har i organisationen. Han menar närmare ”att precis som förhållandet mellan 
barn och vuxna så gör ju underställda som chefer gör och inte som chefer säger”. Det som Alf 
menar är ett tydligt exempel på det som Railo (2000:187) nämner gällande att kulturen skapas 
av gemensamma normer och värderingar. Vi menar därför att ledaren har möjlighet att sätta 
prägel på vad som är ett normalt beteende i ett företag och därmed kan denne också forma 
vilka beteenden som är rätt och fel. Kristinas uttalande är i enighet med det som Ackroyd och 
Thompson (1999:80) nämner beträffande problematiken som uppstår när chefer har ett 
beteende som säger emot dem själva. Ackroyd och Thompson (1999:80) menar närmare att 
cheferna får problem med att visa att ett beteende är fel om de själva utför det oacceptabla 
beteendet. Vi anser efter intervjuerna att dessa felaktiga beteenden därför skulle kunna vara 
icke arbetsrelaterade aktiviteter. Kristina berättade nämligen att:  
 

Nej, jag använder inte Facebook på arbetstid eftersom jag säger att man inte ska 
använda det, men på lunchen är det ju okej. Däremot ringer jag privata samtal och även 
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mejlar. Om en kompis mejlar, klart att jag mejlar tillbaka. Det gör vi nog allihop. […] 
Anställda vet om att jag men även andra gör det men vi säger inte att vi inte gör det. 

 
Vi anser att detta citat är ett tydligt exempel på Ackroyd och Thompsons (1999:80) teori 
eftersom Kristina själv utför icke arbetsrelaterade aktiviteter, trots att hon tidigare i intervjun 
har talat om för oss att det inte bör förekomma på arbetstid. Vi menar vidare att 
företagskulturen i Kristinas fall skapas av henne och den i sin tur leder till gemensamma 
normer som anställda efterliknar (Railo 2000:187) som skulle vara icke arbetsrelaterade 
aktiviteter. De gemensamma normerna som då skapats gör det svårt för chefen att påpeka vad 
som är ett felaktigt beteende (Ackroyd & Thompson 1999:80). Även Oscar anser att 
företagskulturen är kopplad till hans beteende som chef. Oscar berättade för oss: 
 

Om jag själv bygger upp en kultur så skulle jag vara kontrollorienterad, jag tror att fler 
skulle då kontrollera de andra också. Jag tror man skapar en viss kultur tillsammans 
inom en organisation. […] Om jag bryter mot regler, är fullast på festen och om jag 
skulle vara otrogen på festen. Det skulle ju bli snackisar. […] Jag måste ju vara en 
förebild för de andra. 

 
Oscar menar att signalerna som han som chef signalerar är viktiga och av citatet att döma 
menar han att anställda kan efterlikna hans beteende. Det är därför viktigt att föregå med gott 
exempel genom att vara en förebild. Vi menar att cheferna kan dra nytta av detta exempel som 
nämns ovan för att anställda ska bete sig därefter och för att kunna skapa gemensamma 
normer och en gemensam företagskultur (Railo 2000:172f). Därmed kan också icke 
arbetsrelaterade aktiviteter undvikas eftersom cheferna visar vad som är rätt och fel.  
 
Vi har enbart sett tendenser av det första synsättet som Railo (2000:58) behandlar och anser 
att företagskulturen bör omfattas av båda synsätten, alltså även av det som behandlas nedan. 
Dels anser vi att företagen har funnits i branschen sedan länge och på grund av den 
anledningen anser vi att det redan bör finnas en inbiten kultur, som alltså har skapats av 
tidigare gemensamma normer. Vi tror också att vårt moderna samhälle bidrar till att 
företagskulturer är välformulerade för att uppnå lönsamma mål. Vi antar därför att det inte är 
tillräckligt att ha företagskulturer som enbart byggs på gemensamma normer. Vidare menar vi 
att företagen idag har medvetna kulturer för att företagen att bli gynnsamma som även 
Alvesson och Svenningsson (2008:58) menar och därför behövs det genomtänka riktlinjer 
som vi behandlar nedan.   
 
Gällande det andra synsättet, att företagskulturer medvetet utformas av ledningen, menar en 
del chefer att deras företagskulturer har formats för att hjälpa cheferna att styra anställda mot 
gemensamma mål. Vi har fått höra att företagskulturen präglar cheferna och deras sätt att leda 
när det gäller detta synsätt. Anders berättade att han har fått anpassa sig efter kulturen: 
 

Ja, det är ju ett utländskt företag det här och det innebär väldigt mycket regler och 
policys men också internkontroller som vi måste följa. Så ja, företagskulturen påverkar 
till viss del. Jag har fått anpassa mig en del sen jag började här som chef. 
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Anders menade alltså att företagskulturen har mycket inverkan på hans sätt att leda eftersom 
organisationen har mycket regler och policys som Anders måste förhålla sig till. Sara menar 
också att företagskulturen påverkar hennes sätt att leda och att kulturen både skapas medvetet 
men även formas kontinuerligt. Hon anser sig själv vara färgad av kulturen och menar att den 
är ständigt påtaglig, speciellt på grund av att de har internutbildningar som tar upp 
företagskulturen. Vidare berättade Sara att: 
 

I internutbildningarna är vi väldigt noga med att VD är med och sprider sin syn på 
ledarskap. Sedan har vi också satt upp sju olika ledarspaskriterier som visar litegrann 
vad vi förväntar oss av en chef så att kulturen bevaras. Så att vi är ganska tydliga med 
vår företagskultur. 

 
Av citatet att döma anser vi att internutbildningarna kan bidra till den starka företagskulturen 
och kan även finnas till för att styra anställda mot gemensamma mål. I Anders och Saras citat 
ovan kan vi se ett typiskt exempel på Alvessons och Sveningssons (2008:58) teori, nämligen 
att företaget själv skapar kulturen för att styra anställdas beteenden och motivation. Johan har 
också pratat om att kulturen är något som han försöker skapa gemensamt med övriga chefer i 
organisationen. Krona och Skärvad (1997:36f) anser att chefer bör ha strategier i 
företagskulturen för att ta tillvara på medarbetarnas resurser och sträva mot gemensamma 
mål. Ett exempel på strategier är Johans citat som årligen delar ut blanketter till anställda för 
att undersöka ”vad de tycker om chefen” men också om arbets- och privatmiljö. Blanketten 
tolkar vi som en form av strategi som Krona och Skärvad (1997:36f) skriver om. Strategin 
leder till att motivera anställda men också skapa lust och engagemang hos anställda eftersom 
de får vara delaktiga.  
 
Med anledning till diskussionerna ovan kring båda synsätten anser vi att företagskulturen kan 
påverka chefernas ledarstilar. Grunden till att vi anser att företagskulturen påverkar chefernas 
ledarstilar är på grund av att det finns många regler och policys att förhålla sig till. Det finns 
också mål och normer som cheferna bör ta hänsyn till för att kunna leda anställda mot 
organisationernas mål och intressen. Företagskulturerna är alltså något som präglar chefernas 
ledarstilar och hädanefter är företagskulturen i åtanke när ledarstilarna behandlas.  
 

4.4 Chefen, ledarstilen och dess påverkan… 
  
Sara har en ledarstil som kännetecknas av den demokratiska ledarstilen. Vi kan tydligt utläsa 
att hon är en i gruppen vilket den demokratiska ledaren ofta är (Ohlson 2007:116f). Hon 
berättade att: 
 

Jag har en ganska nära relation med alla faktiskt. Jag tycker att det är en stor del av 
charmen med det här jobbet och det här företaget. Alltså att jag lätt kan gå ut i fabriken 
och prata med maskinoperatören. Jag vet gott och väl vad alla heter. Lika väl som att jag 
sitter i ledningsgruppen och har kontakt med dem, så har jag kontakt med de anställda i 
både deras anställningsförhållanden men också som privatpersoner. […] Och det är 
jättekul. 
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Förhållandet som Sara har till de anställda påvisar en god relation enligt citatet ovan. Hon 
berättade även att hon ger återkoppling till sina anställda för att vara tydlig i sitt ledarskap 
vilket också kännetecknas av den demokratiska ledaren eftersom denne återkopplar till hela 
gruppen (Ohlson 2007:118). Om ett problem gällande exempelvis icke arbetsrelaterade 
aktiviteter uppstår ger Sara feedback till hela gruppen för att förebygga att fler problem 
uppstår. Skulle problemet kvarstå återkopplar hon med den enskilde individen för att tydligt 
visa vad hon menar. När Sara ger feedback till hela gruppen anser vi att hon kan eliminera 
icke arbetsrelaterade aktiviteter i hela gruppen eftersom anställda blir underrättade och 
medvetna om reglerna. Vi anser dock att det även kan vara en problematik i att vända sig till 
hela gruppen vid samma tillfälle som Sara gör. Problematiken kan ta sig i uttryck genom att 
ingen i gruppen tar åt sig av kritiken eftersom det är riktat mot hela gruppen. När kritiken är 
riktad mot gruppen anser vi att anställda inte tar åt sig om de själva inte upplever att de är 
berörda av kritiken. Det kan även enligt oss skapa motstånd eftersom Sara uppmärksammar 
problemet med exempelvis icke arbetsrelaterade aktiviteter. Vi menar närmare att anställda 
kan uppleva att deras värdighet blir kränkt när hon uppmärksammar problemet vilket är en 
bidragande faktor till att motstånd uppstår enligt Karlsson (2012:3). Gällande återkopplingen 
som Sara pratade om innebär, anser vi att eftersom hon har en demokratisk ledarstil skulle 
hon teoretiskt sett kunna påverka utförandet av icke arbetsrelaterade aktiviteter på 
arbetsplatsen. Dock har det visat sig i verkligheten att Saras ledarstil inte påverkar anställdas 
utföranden av icke arbetsrelaterade aktiviteter. Det innebär, trots att hon har ett gott ledarskap 
enligt henne själv, har hon inte kunnat påverka icke arbetsrelaterade aktiviteter eftersom det 
förekommer i viss mån på arbetsplatsen enligt henne vilket redovisas i nästa avsnitt. Även 
Johan har enligt oss en demokratisk ledarstil som tydligt präglar hans chefskap. När han 
berättade för oss om arbetets fördelning lade han vikt vid frihet under ansvar. Johan menar att 
hans anställda har mycket ansvar i arbetet och de får även bestämma hur arbetet ska läggas 
upp i organisationen som också är ett typiskt drag för den demokratiska ledaren (Ohlson 
2007:116f). Anders är också en demokratisk ledare enligt oss och det kan vi tydligt utläsa när 
han berättade om sitt ledarskap: 
 

Jag ska finnas där när de behöver hjälp och ser mig nog mer som en supportperson för 
dem. När de kör fast så ska jag kunna hjälpa dem att gå vidare. Och jag ska kunna sätta 
upp en ram för dem, att det här vill jag att du ska göra. Och sen hur du gör det, det är mer 
eller mindre upp till dig bara det bli gjort. Då är jag nöjd... 

 
Anders understryker också vikten av frihet under ansvar i arbetet. Han menar att han inte styr 
de anställda i det dagliga arbetet utan det är upp till dem själva att utföra arbetet på det sätt 
som passar dem bäst. Anders vill nämligen få sina anställda delaktiga i arbetet men även när 
beslut fattas och för honom är det viktigt att anställda upplever den känslan.  Anders sätt att se 
på hans ledarskap får oss att tänka på Karlssons (2012:3) teori om autonomi och värdighet 
eftersom hans anställda löper mindre risk att utföra motstånd när de har autonomi och 
värdighet. Karlsson menar nämligen att ju mer autonomi och värdighet en anställd får desto 
mindre löper risken att den anställde utför motstånd. Alf är också en typisk demokratisk 
ledare men han understryker att så länge hans anställda håller sig inom ramarna för 
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regelverken har de enligt honom ett självständigt arbete. Alf arbetar nämligen i en mycket 
regelstyrd verksamhet vilket innebär att han har den demokratiska ledarstilen i den mån det 
går. En annan anledning som visar att Alf är en demokratisk ledare är att han anser att 
anställda får bestämma över sin egen tid (Ohlson 2007:116f). Han berättade att ”ett exempel 
är om någon går 15 minuter tidigare en dag och lämnar arbetet 15 minuter senare en annan 
dag, så gör jag inget väsen av det”. Vi tolkar detta som att Alf tillåter anställda att styra över 
sin egen tid vilket också kännetecknar den demokratiska ledaren eftersom denna ledartyp 
tillåter anställda att bestämma och prioritera över den individuella arbetstiden (Lewin & 
Lippit 1938:3f). Vi ser även att Oscar har ett demokratiskt ledarskap. Oscar nämner att han 
vill att medarbetarna ska vara delaktiga i arbetet och understryker att varje anställd arbetar 
mot ett individuellt mål. Oscar menar alltså att det är upp till varje anställd att arbetet blir 
färdigt under egna premisser och detta menar Lewin och Lippitt (1938:3f) är typiska drag för 
en demokratisk ledare. Vidare berättade han för oss att ”vi har tydliga tillväxtmål och vår 
önskan är att alla är med och bidrar till dem på ett eller annat sätt”. Tillväxtmålen som Oscar 
berättar om är också tydlig drag för den demokratiska ledaren eftersom Hodson (2002:39) 
menar att den demokratiska ledaren vill att anställda ska vara delaktiga i arbetsuppgifterna. 
Oscar berättade också att: ” jag vill få dem delaktiga i allt och inte leda genom att jag går in 
och pekar med hela handen vad de ska göra”. Vi anser att han återigen bekräftar att han är en 
demokratisk ledare (Hodson 2002:39) eftersom han vill att hans anställda ska vara delaktiga 
och ta egna initiativ i arbetet. Vi har emellertid sett att Oscar använder sig delvis av ett 
Taylors Scientific Management-ledarskap. Oscar berättade nämligen för oss: 
 

Förr trodde vi chefer, att man kanske alltid lyckades i ledarskapet och att anställda 
naturligtvis skulle gå ut och göra vad man sa. Men man behöver kontroll- och 
uppföljningssystem emellanåt. Jag vill vara tydlig med vad som förväntas av dig på den 
här arbetsplatsen. […] Det jag reagerar på är om vi inte levererar kvalité och återigen vi 
måste vara konkreta att personalen håller måttet. […] Vi ska göra lönsamma uppdrag 
och tjäna pengar på det. Detta gör att personer som inte har högt arbetstempo kanske 
inte passar att jobba hos oss.  

 
Oscar förklarade alltså att han anser att anställda bör kontrolleras, men dock till viss del vilket 
skiljer sig från Taylor (1998) som menar att anställda bör kontrolleras hela tiden. Oscar 
betonade även vikten av att företaget ska gå med vinst och därför bör rätt person vara på rätt 
plats som även Taylor (1998) skriver om. Det är viktigt enligt oss att dessa tendenser som 
Oscar har av ledarstilen inte tar överhand. Anledningen är det som Karlsson (2008:9f) talar 
om då han poängterar vikten av att autonomi och värdighet bör finnas i arbetet. Om Oscar 
enbart skulle präglas av Taylors synsätt kan dess utsaga leda till att anställda utför motstånd i 
större omfattning och därmed enligt oss icke arbetsrelaterade aktiviteter. Vi vill dock 
understryka att Oscars centrala ledarstil omfattas av den demokratiska ledarstilen och 
innehåller enbart tendenser av Taylors synsätt. Gällande den demokratiska ledarstilen som 
både Johan, Anders, Alf och Oscar erhåller vill vi koppla dem samman med McGregors Teori 
Y-ledare som ger anställda stor handlingsfrihet i arbetsuppgifterna. Vi har sett karaktärsdrag i 
dessa tre chefer som påminner om att Y-ledaren har en positiv syn på människan eftersom 
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ledaren anser att människan klarar av ansvarstagande (McGregor 1987). Johan, Anders, Alf 
och Oscar innehar alltså en demokratisk ledarstil i kombination med Y-ledarens synsätt. 
 
Vi upplever att Kristinas ledarstil är en kombination av demokratisk- och auktoritär ledarstil 
men dock mindre av den auktoritära stilen. Kristina beskriver sig själv som bland annat en 
”chefskompis” vilket Ohlson (2007:118f) understryker att en typisk demokratisk ledare är 
eftersom denne smälter samman med gruppen. Hon beskriver att ”jag är chef i den 
bemärkelsen att jag får ta lite svårare beslut och att jag bestämmer om det kör ihop sig. 
Annars är jag nog inte en chef på det sättet.” Kristina berättar vidare att alla är medvetna om 
att de obehindrat kan komma in och prata med henne om det är något de undrar över. Vi 
tolkar Kristinas kommunikation med anställda som öppen och denna öppenhet visar prov på 
att Kristina återigen är en demokratisk ledare, men också för att hon är en del av gruppen som 
leder till att det är enkelt att prata med henne. Den auktoritära sidan hos Kristina har visat sig 
svagt genom att hon har berättat att vid tillfällen när beslut måste tas är hon bestämd och strikt 
i sitt ledarskap. Hon menade även att det är vid dessa tillfällen som ”kompisen” i hennes 
chefsledarskap minskar. Lewin och Lippitt (1938:3f) menar att den auktoritära ledaren 
bestämmer och relationen blir mer reserverad vilket också vi upplever att Kristina menar när 
hon tar beslut. Med hänsyn till redogörelsen ovan vill vi understryka att Kristina innehar en 
kombinerad ledarstil. Vi ser också drag av Y-ledarens synsätt på människan i Kristinas 
ledarstil. Som bekant berättade Kristina att hon enbart bestämmer när det kör ihop sig vilket 
innebär att hon har lätt för att delegera arbetsuppgifter och ge ansvar. Y-ledaren anser 
nämligen att delegera arbetsuppgifter är en naturlig del av arbetet (McGregor 1987) vilket 
också innebär att hon inte bestämmer förrän det är krissituation.   
 
Vi anser att Hans däremot har en kombination av demokratisk- och låt-gå-ledarstil. Hos Hans 
tar sig den demokratiska ledaren i uttryck genom att han anser sig vara en i gruppen som 
Ohlson (2007:116f) menar är ett igenkännande drag hos den demokratiska ledaren. Han 
berättade att ”jag upplever att jag på något vis är en i gänget på arbetet och det är ju bra på ett 
sätt tycker jag. Jag behöver inte bli behandlad på något speciellt sätt även om jag har mer 
ansvar än de andra och för att jag är chef”. Vi anser av citatet att döma att Hans har en god 
relation till sina anställda. Han visar alltså att han inte skiljer sig från övriga gruppen men han 
har även nämnt att han vill vara en chef som hans anställda kan prata med för att de ska kunna 
samarbeta tillsammans. Hans har även berättat att han utför samma arbetsuppgifter som 
övriga anställda vilket innebär att han inte skiljer sig från den övriga gruppen gällande 
arbetsuppgifterna. Vi ser därför en naturlig koppling till Y-ledaren med anledningen av att 
Hans inte har problem att överlåta arbetsuppgifter till övriga anställda vilket också 
kännetecknar Y-ledaren (McGregor 1987). Vi grundar detta på att alla i verksamheten har lika 
arbetsuppgifter vilket också innebär att han inte behöver skilja sig från gruppen eftersom han 
är chef. Dock är vi medvetna om att Hans har arbetsuppgifter som enbart en chef kan utföra. 
Utöver den demokratiska ledarstilen som vi anser att Hans har, finns även tendenser av låt-gå-
ledaren. Anledningen till vår tolkning är på grund av att han berättade att han borde vara 
tuffare än vad han är. Hans har vid ett flertal tillfällen upptäckt att anställda ”tar en extra 
sväng in på lagret för att kolla telefonen”. Han anser att ”kolla telefonen” på arbetstid är ett 
felaktigt beteende och vid dessa tillfällen när anställda har utfört denna form av icke 
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arbetsrelaterade aktiviteter, har han inte talat om att uppförandet är fel. Anledningen till att vi 
anser att Hans är en låt-gå-ledare är för att Ohlson (2007:117f) menar att en låt-gå-ledare inte 
är den starkaste ledaren utan är mer åt den svaga ledartypen. En möjlig teori kring Hans låt-
gå-stil är att han för avsikt har den formen av ledarstil. Ohlson nämner nämligen att ledaren 
medvetet har en låt-gå-stil för att anställda själva ska kunna organisera sig och uppfatta att den 
icke arbetsrelaterade handlingen ifråga är fel. Dock uttryckte inte Hans att han medvetet hade 
den avsikten med ledarskapet vilket också innebär att detta bara är spekulationer från vår sida. 
Om Hans däremot enbart skulle styra med låt-gå-stilen, oavsett medvetenhet, anser vi att en 
möjlig tanke kring att det sker icke arbetsrelaterade aktiviteter på Hans arbetsplats är den 
omfattande autonomi som anställda får. Låt-gå-ledaren är enligt Ohlson (2007:117f) för svag 
för att leda och är rädd för att anställda ska bli missnöjda. Karlsson (2008:9f) nämner att desto 
mindre autonomi anställda har desto större risk är det att de utför motstånd. Med den 
anledningen drar vi en parallell till att anställda är mer tillfredsställda när de har autonomi. Vi 
vill därför föra ett resonemang för att Hans kan ge sina anställda för mycket autonomi vilket 
kan leda till motsatt effekt enligt oss och därmed en ökning av icke arbetsrelaterade 
aktiviteter. Det innebär att anställda är mer tillfredsställda men att de däremot inte kan hantera 
den självständighet som låt-gå-ledaren ger. Vi vill poängtera att detta gäller enbart om Hans 
innehar ledarstilen låt-gå vilket också innebär att vi i detta fall inte vet om ledarstilen 
påverkar.  
 

4.5 Vad beror icke arbetsrelaterade aktiviteter på?  
 
Vi upplever att icke arbetsrelaterade aktiviteter skiljer sig avsevärt på arbetsplatserna och det 
har visat sig bero på andra aspekter än chefernas demokratiska ledarstilar och deras synsätt 
som kännetecknas av Y-ledaren. Alf beskrev ett exempel på en icke arbetsrelaterad aktivitet 
som uppstod till följd av missnöje. Han berättade för oss: 
 

När vi införde nya tidsförläggningssystem fick alla frihet till att planera in sin arbetstid, 
med viss bemanningsbestämdhet. Friheten är inte alltid lätt att hantera, för då blir det en 
konfrontation med rättvisan. Det jag menar då är att det är enklare att boka in sig på 
långa pass, måndag till onsdag men inte på fredag eftermiddag för om man tittar på 
önskemålen så är det tomt då. När detta då ska korrigeras blir det ett missnöje och 
uttrycker sig i att ”då tar jag en rast på en kvart extra”. 

 
Alf menar närmare att anställda på hans arbetsplats hellre arbetar längre arbetsdagar i början 
av arbetsveckan för att sedan kunna gå hem tidigare på fredagen eftersom det är i samband 
med helg. När Alfs anställda inte fick sina önskemål tillfredsställda berättade han att de 
uttryckte sitt missnöje mot honom och övriga chefer genom att förlänga pausen. Situationen 
är ett tydligt exempel på motstånd utifrån Karlsson (2008:15) som menar att motstånd uppstår 
på grund av missnöje och riktas mot ledningen, vilket också är organisatorisk olydnad 
eftersom Alf menade att det beteendet inte var i enighet med organisationens mål. Vi ser alltså 
situationen som en icke arbetsrelaterad aktivitet eftersom anställda tar längre raster istället för 
att arbeta. När anställda fördröjer sina arbetsuppgifter och exempelvis tar en kvart extra rast är 
handlingen även i enighet med Hodsons (1991:9ff) teori. Hodson skriver att anställda utövar 
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någon form av motstånd för att undanhålla sin entusiasm och entusiasmen kopplar vi i detta 
fall till den anställdes arbetsförmåga. Enligt oss innebär det således att anställda undanhåller 
sin entusiasm och därmed sin arbetsförmåga för att göra motstånd som alltså påvisar deras 
missnöje. En konsekvens som kan uppstå av att anställda gör motstånd genom att ta längre 
raster anser vi kan smitta av sig till övriga anställda. De faller alltså för grupptrycket och det 
innebär att problemet då eskalerar. Anders i sin tur berättade att en anställd utför en icke 
arbetsrelaterad aktivitet genom att medvetet prata och skratta högljutt i telefonen och enligt 
Anders stör detta andra på företaget. Anders nämner också att det är den enda personen på 
företaget som han vet är missnöjd i sitt arbete på grund av att vederbörande ofta uttrycker sig 
om missnöjet på arbetsplatsen. Anders anser att beteendet som vederbörande anställd har är 
oacceptabel eftersom det stör många i organisationen då deras kontorsrum ligger i närheten. 
Situationen stämmer överens med Karlsson (2008:133) som anser att chefen ser handlingen 
som motstånd när den inte stämmer överens med vad chefen anser är tillåtet eller inte på 
arbetsplatsen. Vi finner att en konsekvens kan uppstå med hänsyn till störmomentet och denna 
kan sedermera bli en ekonomisk förlust för företaget. Den ekonomiska förlusten kan enligt 
oss inträffa av den anledningen att anställdas koncentration kan försämras och därmed kan 
arbetsuppgifterna bli lidande.  
 
Eftersom motstånd sker i samband med missnöje är en trolig teori att Alfs och Anders 
ledarstil kan påverka motståndet och därmed icke arbetsrelaterade aktiviteter enligt oss. Detta 
på grund av att Alfs och Anders anställdas autonomi kan vara hotad enligt Karlsson (2008:9f). 
Däremot har vår studie visat att Anders och Alf inte kan påverka icke arbetsrelaterade 
aktiviteter genom sina ledarstilar, eftersom de är medvetna om motståndet på arbetsplatsen 
men inte kunnat åtgärda problemet. I Alfs exempel tror vi att motstånd alltid kommer att 
finnas eftersom personal måste infinna sig på arbetsplatsen även på fredagar om 
verksamheten inte ska stänga, vilket vi vet inte är möjligt. Anders berättade å andra sidan att 
han och andra chefer har pratat med den anställda som stör andra anställda genom sitt 
telefonpratande och det har visat sig att motståndshandlingen fortfarande kvarstår enligt 
honom. Om Anders inte hade talat om för oss att vederbörande var missnöjd på arbetet och 
samtidigt utförde den icke arbetsrelaterade aktiviteten skulle vi vilja dra en parallell till 
privata angelägenheter. Vi menar att det är möjligt att vederbörande har ett privatliv som 
inkräktar på arbetslivet som leder till att hon pratar i telefon vilket innebär att det leder till att 
det är en privat angelägenhet (Karlsson 2008:137). Med tanke på hur situationen ser ut på 
Alfs och Anders arbetsplats har cheferna inte kunnat påverka de anställdas utföranden av icke 
arbetsrelaterade aktiviteter genom sina demokratiska ledarstilar med inslag av Y-ledarens 
synsätt eftersom de sker på grund av att anställda är missnöjda och i dessa fall har ledningen 
inte kunnat göra dem tillfredsställda.  
 
Flertalet chefer har berättat att det förekommer icke arbetsrelaterade aktiviteter som bidrar till 
att anställda får ekonomiska fördelar med exempelvis fusk med reseräkningar. Både Anders 
och Alf berättade att de hade problem med anställda som återkommande fuskade med 
reseräkningar och andra förmåner som anställda har i företaget. Anders och Alf ansåg 
situationen som oacceptabel och enligt Ackroyd och Thompson (1999:75) men även Karlsson 
(2008:133) är beteendet betraktat som organisatorisk olydnad eftersom ledningen anser att 
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detta inte är ett acceptabelt beteende. Vi kopplar samman situationerna ovan med Karlssons 
(2008:137) teori gällande privata angelägenheter. Karlsson menar närmare att privata 
angelägenheter är en form av olydnad och därmed enligt oss en icke arbetsrelaterad aktivitet, 
där den anställdes privatliv inkräktar på arbetslivet. I Anders och Alfs situation kan vi se att 
anställda tar tillfället i akt att gynna sin egen ekonomi genom att fuska med reseräkningar. Vi 
skulle kunna tolka detta som att de anställda har dålig ekonomi eller att de själva anser sig 
vara värda det. En annan möjlig teori till fusket med reseräkningarna kan vara D’Abates 
förklaring till icke arbetsrelaterade aktiviteter. Hon menar att tillgängligheten som råder för att 
kunna utföra icke arbetsrelaterade aktiviteter gör sig hela tiden påmind. Vi menar att Anders 
och Alfs anställda har tagit tillfället i akt att fuska eftersom de ändå ska fylla i en reseräkning. 
Anledningarna vet vi dock inte utan det är bara spekulationer kring möjliga orsaker. Cheferna 
har vidare berättat om att lättillgängligheten är en orsak till att anställda utför icke 
arbetsrelaterade aktiviteter vilket återigen D’Abate (2005) understryker. Ordet ”smartphone” 
har vi upplevt återkomma i samtliga intervjuer och vidare kopplar cheferna samman 
smartphones med dess tillgänglighet. Kristina uttryckte att: 
 

Mobilen finns ju framme hela tiden och det är en generationsfråga. Idag har unga 
mobilen i fickan vilket gör det lättare att kolla på mobilen, medan äldre hade den i 
handväskan och tittade på den när de gick hem. Detta lever fortfarande kvar än idag. 
Smartphones lever på ett annat sätt och unga tänker inte på det.  

 
Kristina menar alltså att mobilanvändningen på arbetstid är kopplad till den unga generationen 
eftersom de ständigt kan ha den i fickan och använda den till diverse ärenden.  Vid vidare 
diskussioner talade hon om att lättillgängligheten bidrar till att anställda lättare kan utföra icke 
arbetsrelaterade aktiviteter. Ugrin et al. (2008:86f) påpekar också att den yngre generationen 
är uppväxt med tekniken på ett annat sätt till skillnad från den äldre generationen. Med 
anledning av detta menar Ugrin et al. att det alltså är mer lättvindigt för de yngre att utföra 
sådana former av icke arbetsrelaterade aktiviteter vilket också Kristina menade. En annan 
orsak enligt oss skulle kunna vara att Kristinas anställda har behov från privatlivet som ger sig 
i uttryck. För att förtydliga detta skulle det alltså kunna vara en kombination av att det är 
lättillgängligt att använda sin smartphone men också för att utföra något annat ärende som 
tillhör privatlivet. Kristina nämnde att det finns en baksida med att anställda har telefonen 
lättillgängligt. Hon anser nämligen att icke arbetsrelaterade aktiviteter såsom 
telefonanvändande på sikt kan bidra till en ekonomisk förlust för företaget. Även Slora 
(1989:199) menar att icke arbetsrelaterade aktiviteter kan göra inverkan på ekonomin. 
Kristina menar därför att kunderna är de som ska prioriteras och därmed fallerar kundernas 
förtroende för de anställda eftersom de upplever att de inte prioriteras. Vi menar då att 
anställda hellre prioriterar telefonen istället för kunderna. Hans nämnde också att 
lättillgänglighet påverkar anställdas icke arbetsrelaterade aktiviteter. Han menade att 
internetsurfning på hans arbetsplats är svår att undgå. Vidare berättade Hans att han likväl 
som anställda surfar på internet, dels för att de har glömt att uträtta något internetärende 
hemma och dels för att det är lättvindigt att göra det på arbetsplatsen. Vi jämför även denna 
situation med D’Abate’s (2005) teori om lättillgänglighet men också balansen som hon 
skriver om eftersom privatlivet ibland har behov av att uttrycka sig på arbetet. Gällande den 



 39 

ekonomiska aspekten har undersökningen i Websence (2006) visat att privat 
internetanvändning på arbetet bidrar till kostsamma siffror i företaget på grund av att anställda 
är ineffektiva i arbetet. Enligt oss kan internetanvändningen därför få en ekonomisk 
konsekvens av att anställda på exempelvis Hans arbetsplats surfar på arbetstid. Även Sara 
påpekade att lättillgängligheten är aktuell. Hon berättade att smartphones öppnar möjligheter 
som inte har funnits tidigare och de bidrar till att anställda lättare kan surfa på hemsidor som 
inte har med arbetet att göra. Sara poängterade också att svårigheten ligger i att balansera 
privatlivet med arbetslivet som även D’Abate (2005) skriver om. Ett exempel som Sara 
berättade om var att många pratar i telefon med sin familj på arbetstid för att exempelvis 
barnen ringer. Sara nämnde nämligen att: 
 

Man har ett liv som går lite i varandra. Det är ju inte så att man helt plötsligt inte är en 
mamma för att man är på jobbet eller tvärtom. Jag menar, det händer ju att det ringer 
folk hem ibland också när man inte har arbetstid. Så det är en gråzon. 

 
Saras situation stämmer överens med D’Abate som anser att det är svårt att balansera arbetet 
med privatlivet och fritiden. Hon menar att det är en betydande orsak till att icke 
arbetsrelaterade aktiviteter utförs på arbetet men som även Karlsson (2008:137) menar är en 
privat angelägenhet eftersom privatlivet inkräktar på arbetslivet. Däremot får vi intrycket av 
att Sara inte ser i det som någon form av olydnad eftersom hon anser att arbetslivet går ut över 
privatlivet, med tanke på att anställda arbetar hemma. Dock spelar det ingen roll för oss om 
det är en olydnad eller inte eftersom det ändå är en icke arbetsrelaterad aktivitet när anställda 
pratar i telefon med vänner och familj. Ett problem med denna icke arbetsrelaterad aktivitet 
anser vi kan vara att anställda tillåter exempelvis familjen att ringa flera gånger per dag och då 
anser vi att den icke arbetsrelaterade aktiviteten har missbrukas. 
 
Alla dessa exempel ovan som Anders, Alf, Kristina, Sara, Johan och Hans nämner är icke 
arbetsrelaterade aktiviteter eftersom de inte har med arbetet att göra. Vidare ser vi dessa icke 
arbetsrelaterade aktiviteter som privata angelägenheter eftersom de har kopplats samman med 
privatlivet. Studien har visat att det finns andra orsaker än cheferna ledarstilar som påverkar. 
Det innebär att chefernas ledarstilar som består av Y-ledarsynsättet och mestadels den 
demokratiska ledarstilen inte påverkar utförandet av icke arbetsrelaterade aktiviteter. Bland 
annat spelar lättillgänglighet en stor roll eftersom studien påvisar genom Sara och Kristina att 
dagens samhälle präglas av ny och avancerad teknik vilket vi också har påvisat att det kan 
vara en privat angelägenhet. Vi upplever att människor i största allmänhet har höga krav från 
privatlivet som gör att privatlivet inte blir tillräckligt tillfredsställt och på så vis inkräktar det 
på arbetslivet. Kraven skulle kunna vara barn/familj, socialt umgänge och diverse 
fritidsaktiviteter. Detta har alla chefer i studien påvisat vilket leder till att vår uppfattning 
gällande krav som vi nämnt ovan styrks av cheferna. Orsakerna är säkerligen många till att 
privatlivet behöver mer plats i vardagen men vi nöjer oss med att ha kunskap om att 
privatlivet är en stor faktor till att anställda utför icke arbetsrelaterade aktiviteter. Därmed kan 
inte chefernas ledarstilar påverka så länge som de innehar den demokratiska ledarstilen med 
inslag av Y-ledarens synsätt.  
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5. Slutsatser 
 
I det här kapitlet kommer vi att föra en avslutande diskussion kring våra frågeställningar som 
lyder: Hur förhåller sig cheferna till anställdas utföranden av icke arbetsrelaterade aktiviteter 
samt påverkar chefernas ledarstilar anställdas utföranden av icke arbetsrelaterade 
aktiviteter. Vi kommer alltså att besvara frågeställningarna som behandlar ämnet icke 
arbetsrelaterade aktiviteter utifrån chefernas synvinkel. En diskussion kring studiens process 
kommer vi också föra och slutligen kommer vi att ge förslag på vidare forskning som vi anser 
bör undersökas gällande området. 
 

5.1 Positivt förhållningssätt och en ledarstil som inte kan påverka 
 
Rubriken ”Äsch, det är väl inte så farligt” har till syfte att visa att cheferna i stora drag inte ser 
icke arbetsrelaterade aktiviteter som något negativt. Cheferna har många gånger upprepat att 
icke arbetsrelaterade aktiviteter kan vara gott för själen eftersom anställda får en paus där de 
kan samla ny energi för att orka arbeta hela dagen. Deras positiva synsätt har därför visat sig 
vara betydande för deras förhållningssätt. 
 
Till synes förbjudet och tillåtet har varit förhållningssätten till att anställda utför icke 
arbetsrelaterade aktiviteter och som dominerar hos cheferna. Dock har vi sett att 
förhållningssätten varierar bland cheferna. Variationen har visat sig bero på att 
förhållningssätten är aktivitetsanpassade vilket innebär att aktiviteterna har varit en betydande 
faktor till vilket förhållningssätt cheferna har. Cheferna har uttryck sig om att 
internetanvändningen innefattar policys och riktlinjer vilket har lett till att de har ett strängare 
förhållningssätt, alltså till synes förbjudet, till internet än vad de har haft till övriga aktiviteter. 
Förhållningssättet tillåtet har visat sig råda vid situationer då kollegor har ett socialt samspel 
och även vid stöld av kontorsmaterial. 
 
Vi har kommit fram till att företagskulturen påverkar chefernas ledarstilar genom att företagen 
har konkreta regler och riktlinjer att förhålla sig till vilket leder till att cheferna i sin tur måste 
leda utifrån dem. Cheferna påverkas alltså av kulturen och i sin tur deras ledarstilar som 
kännetecknas av den demokratiska ledarstilen. Chefernas synsätt på deras anställda har varit 
optimistiskt som kännetecknas av Teori Y-ledaren. Ledarstilarna som cheferna innehar har 
dock skiljt sig en aning men vi har inte lagt någon större vikt vid det eftersom det enbart har 
varit små tendenser. På så vis har cheferna en demokratisk ledarstil som influerats av Y-
ledarens synsätt.  
 
Närmare har det framkommit att icke arbetsrelaterade aktiviteter sker på arbetsplatserna och 
de aktiviteter som har framkommit har visat sig bero på andra anledningar än chefernas 
ledarstilar. Chefernas ledarstilar som består av den demokratiska ledarstilen med inslag av 
Teori Y-ledarens synsätt har alltså inte har kunnat påverka anställdas utföranden av icke 
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arbetsrelaterade aktiviteter eftersom det finns andra orsaker till att anställda utför det. Vidare 
innebär det att det inte spelar någon roll om cheferna har en ledarstil som ger anställda 
utrymme till att förlägga arbetsuppgifterna själva, ha frihet under ansvar och vara delaktiga i 
beslutsfattandet eftersom det fortfarande förekommer på arbetsplatserna. Huvudparten av 
aktiviteterna har varit kopplade till Karlssons (2008) teorier gällande organisatorisk olydnad. 
Därför har den primära orsaken till att anställda utför icke arbetsrelaterade aktiviteter visat sig 
vara privata angelägenheter, där de anställda har haft andra behov av privat karaktär. En 
annan anledning har även varit motstånd för att visa sitt missnöje gentemot ledningen till att 
anställda utför icke arbetsrelaterade aktiviteter, dock i en mindre omfattning än privata 
angelägenheter.  
 

5.2 Diskussion och vidare forskning 
 
Problematiken i denna studie har varit att vi enbart har intervjuat cheferna vilket har inneburit 
en ensidig synvinkel till varför icke arbetsrelaterade aktiviteter utförts på arbetsplatserna. Vi 
upplever därför också att vi har fått en ensidig synvinkel till hur ledarskapet utövas och 
uppfattas eftersom cheferna enbart har svarat utifrån sig själva. Vidare inser vi därför att 
intervjua anställda hade varit en styrka som skulle innebära att vi hade fått en tydligare och 
mer rättvis syn på chefernas ledarstilar men också varför anställda utför icke arbetsrelaterade 
aktiviteter. Vi vill dock påminna om att detta var ett medvetet val som nämndes i 
avgränsningen, men vi har likväl upplevt att det hade underlättat om vi kunnat intervjua 
anställda. Trots att vi anser att vi har fått en ensidig synvinkel på chefernas ledarstilar har vi 
undersökt det vi avsett att undersöka vilket också har inneburit till ett resultat av värde. En 
styrka har varit att vi gjorde en kvalitativ undersökning i form av halvstrukturerade intervjuer 
vilket gav oss mycket information som bidrog till en förståelse gällande vad som påverkar 
icke arbetsrelaterade aktiviteter på arbetsplatserna.  
 
Med tanke på att vår undersökning skiljde sig inom olika yrkesverksamheter skulle det vara 
relevant att undersöka ämnet inom en och samma yrkesverksamhet, exempelvis enbart inom 
bank med anledning för att se om det skiljer sig på chefernas ledarstilar, förhållningssätten 
och varför anställda utför icke arbetsrelaterade aktiviteter på arbetet. Vidare anser vi att det 
vore intressant om forskning kan utföras där både chefer och anställda undersöks för att få en 
övergripande syn på ledarskap, om chefens ledarskap har någon form av påverkan, vad som i 
så fall påverkar och förhållningssättet till icke arbetsrelaterade aktiviteter.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Bakgrund 
 

1. Kan du beskriva dig själv som person? 
2. Vad har du för tjänst?  
3. Hur länge har du haft tjänsten? 
4. Hur många anställda är du chef över?  
5. Är arbetet resultatbaserat eller tidsbaserat? 
6. Hur mycket tid tillbringar du på kontoret bland dina anställda?  
7. Hur mycket ansvar har dina anställda? 
8. Vad har du för relation till dina anställda?  
9. Hur upplever du att dina anställda beter sig mot dig? 

 
Icke arbetsrelaterade aktiviteter 
 

10. Vad anser du vara icke arbetsrelaterade aktiviteter?  
11. Kan du se att det förekommer icke arbetsrelaterade aktiviteter på arbetsplatsen? 

- Om ja, vilka i så fall?  
12. Vad har dina anställda för tillgång till att utföra icke arbetsrelaterade aktiviteter? 
13. Varför tror du att anställda utför icke arbetsrelaterade aktiviteter?  
14. Har du upplevt icke arbetsrelaterade aktiviteter som motstånd? 
15. Utför du själv icke arbetsrelaterade aktiviteter?  

- Om ja, vet anställda om att du gör det? 
16. Finns det en policy gällande icke arbetsrelaterade aktiviteter?  
17. Hur hanterar du situationen ifall icke arbetsrelaterade aktiviteter förekommer?  
18. Finns det alltid arbetsuppgifter att utföra, om anställdas egna arbetsuppgifter tagit slut? 
19. Ser du fördelar respektive nackdelar med icke arbetsrelaterade aktiviteter? 

 
Ledarskap 

 
20. Kan du beskriva hur du utövar ditt ledarskap?  
21. Påverkar företagskulturen ditt sätt att leda? 
22. Tror du att ditt ledarskap påverkar de anställda? 
23. Tror du att anställda utför icke arbetsrelaterade aktiviteter på grund av ditt sätt att 

leda? 
 
 
 


