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Sammanfattning 

 

Denna uppsats behandlar fenomenet chefslösa organisationer. Vi ser att den hierarkiska 

struktur som förr krävdes, idag inte fyller sitt syfte och att chefsskap förhindrar självständigt 

tänkade och ansvarstagande. Vi vill ifrågasätta den vedertagna uppfattningen om att en 

organisation bör struktureras enligt en hierarkisk modell. 

 

Uppsatsen syftar till att ge en förståelse för hur en chefslös organisation fungerar och ge en 

konkret bild av följderna av att strukturera sig på detta vis. Vi söker även svara på hur 

överförbar arbetssättet är på organisationer i allmänhet. 

 

Studien är av kvalitativ natur och är utförd med en induktiv ansats på en organisatorisk nivå. 

Vi har genomfört en fallstudie på ett chefslöst företag och kompletterat detta med 

sekundärkällor från tre andra chefslösa organisationer. 

 

Slutsatsen är att det chefslösa arbetssättet kan fungera och att det finns en rad fördelar att dra 

av det. Det grundar sig på den inre motivation hos de anställda samt viljan och förmågan att 

vara en medproducent av företags framgång. En annan viktig slutsats är att chefsfunktionen 

och koordineringsfunktionen aldrig försvinner, trots att positionen i sig plockas bort.  
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Abstract 

 

This Bachelor’s thesis is about bossless organizations. We have observed that the hierarchical 

structure that the majority of organizations is structured by today is a remnant of a time long 

gone, and can be an obstacle for independent thinking and responsibility inside organizations. 

We want to question the accepted perception that an organization is best structured in a 

hierarchic form. 

 

The purpose of the thesis is to provide an understanding of how a bossless organization works 

and to give a concrete explanation of the consequences of this kind of organizational 

structure. 

 

The thesis is of a qualitative nature and is designed with an inductive approach at an 

organizational level. We conducted a case study on a bossless company and supplemented 

this with secondary sources from three other bossless organizations. 

 

It concludes that the bossless approach can work and that there are a number of advantages to 

benefit from it. It is based on the intrinsic motivation of the employees and the willingness 

and ability to be a co-producer of corporate success. Another important conclusion we made 

is that the function of a boss never disappears, even though the position is removed. The study 

has shown that the bossless approach seems to be applied to the most types of businesses. 
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1. Inledning 
Tänk dig en arbetsplats där ingen talar om för dig vad du ska göra eller hur du ska göra det. 

Nej, du är inte chef, du är anställd. Du har ingen person över dig som du tvingas rapportera 

till och du har heller ingen under dig som du förväntas ge order till och kontrollera. Hierarki 

existerar nämligen inte här. Alla har samma talan, samma makt och beslut fattas tillsammans. 

Nej, det är inte ett företag du startat med en kollega, detta är en arbetsplats med 50 anställda. 

Välkommen till det chefslösa företaget. 

 

1.1 Bakgrund 
Detta är något som i många öron kan låta som rent dårskap och ett recept på kaos. Vissa är av 

uppfattningen att det ligger i vår mänskliga karaktär att behöva någon som bestämmer i alla 

typer av grupper. Om alla sköter sig själva och får göra som de vill på jobbet utan en chef som 

kontrollerar, tenderar man att framför sig se fabriker där arbetarna röker cigaretter och spelar 

kort, maskiner som står täckta med spindelväv och tomma lastbilar som lämnar lastkajen 

(Southerest 1992). Faktum är dock att företag som dessa existerar och fungerar i allra högsta 

grad. De har produkter, tjänster, kunder och varulager som vilka andra företag som helst. Det 

rör sig om såväl mindre som stora organisationer och de verkar i alla olika typer av branscher. 

Har du exempelvis konsumerat krossade tomater är chansen stor att de kommer från en 

organisation utan chefer. Världens största tomatprocessare, Morning Star, är ett företag med 

400 anställda och noll chefer (Buchanan 2013). 

 

Gemensamt för dessa företag är att de valt att skapa en arbetsplats där man inte skiljer på chef 

och anställd utan där alla är jämlikar och av samma värde för organisationen. Detta innebär 

däremot inte att man valt bort styrning utan att man istället valt självstyrning. Man talar om att 

man bytt ut kontroll mot innovation och engagemang genom att låta hela organisationen 

ansvara för de funktioner som vanligtvis tillskrivs en chef. 

 

Den syn på organisationer som dominerat de senaste århundradena är i vår uppfattning att det 

alltid förekommit någon form av hierarki där en dikotomi uppstår mellan (1) några få utsedda 

och priviligerade chefer eller övervakare och (2) den stora majoriteten - dess underordnade. 

Denna hierarki implicerar att chefer, på ett eller annat sätt, är överlägsna dess underordnade. 

Hierarki verkar vara en universal standard för organisationer och det är ett relativt säkert 

antagande att de flesta av oss, under någon tidpunkt i livet, arbetar under en chef. Liberman 
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(2013) menar att om man under lång tid arbetat inom- eller blivit exponerad för hierarkiska 

system, är det förmodligen inte så att man kommit att acceptera strukturen som den mest 

logiska utan snarare att det är den enda strukturen som är logisk överhuvudtaget. Antagligen 

har man aldrig ens ifrågasatt den. 

 

Inom organisationer såsom militären eller de företag som byggde USA’s järnväg under 1800-

talet var hierarkin en struktur som krävdes för att kunna informera och koordinera tusentals 

arbetare, samtidigt som man ägnade sig åt planering distribution, investeringar och logistik. 

Men stämmer detta idag? 

 

Liberman (2013) menar att verkligheten idag inte ser ut som den gjorde under 1800-talet; 

information distribueras mycket enkelt i och med informationsteknologin och människor är i 

högre utsträckning utbildade för att ta beslut. Dessutom finns det idag, till skillnad från förr, 

maskiner som utför det arbete som tidigare utfördes av människor vilket, enligt honom, 

innebär att det ter sig rent ologiskt att fortfarande behandla folk som kuggar i maskineriet. Till 

följd av detta har det blivit lite av en trend att som chef platta till och decentralisera 

organisationen samt att ge mer inflytande till de anställda. (Hu 2013). Vad denna uppsats 

syftar till är att undersöka organisationer som tagit detta till sin spets genom att inte ha chefer 

överhuvudtaget och därmed tagit decentraliseringen till individnivå. 

 

Att organisera sig hierarkiskt menar Nielsen (2004) varken tjänar människorna inom 

organisationen värdighet, mening eller glädje. Han är av uppfattningen att det folk ofta inte 

inser är att konceptet och praktiserandet av chefsskap faktiskt berövar individer i 

organisationer möjlighet att bidra och vara en del av den organisatoriska framgången. 

Alvesson och Sveningsson (2010) skriver att chefsskap ibland kan vara av ondo, då de menar 

att det kan förhindra självständigt tänkande och initiativtagande, då man räknar med att 

chefen ska ta ansvar, ge riktlinjer och meningsskapande. 

 

Att etablera en jämlik arbetsplats utan chefer och hierarki, där medarbetarna ansvarar för 

koordinering och planering hävdar man skapar fördelar som ökad motivation, engagemang, 

lojalitet mot företaget, kreativitet, innovation, kundnöjdhet, produktivitet och effektivitet 

(Liberman 2013). Dessutom innebär upprätthållandet av en hierarkisk modell stora kostnader 

i och med höga chefslöner. Genom att istället anta en organisationsstruktur utan chefer 
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elimineras dessa och man frigör den fulla potential som de anställda besitter (Morning Star 

Company 2013a). 

2. Problematisering 

2.1 Problemdiskussion 
De allmänna antaganden vi har kring vikten av chefsskap och de privilegier vi tillskriver våra 

chefer skulle som tidigare nämnt kunna vara på bekostnad av övriga personer i 

organisationen. Det skulle i så fall innebära att rangordning och chefer inom organisationer är 

överflödiga och att en organisation där alla arbetspositioner är av lika vikt och värde skulle 

fungera bättre. Om det finns en fungerande metod för varje organisationsmedlem att styra sig 

själv – till organisationens fördel – och om vi förutsätter att det är den motivation och 

kompetens som organisationsmedlemmarna besitter som får en organisation att fungera, 

vilken funktion fyller då en chef och varför har man aldrig ifrågasatt den? 

 

Organisationsteorier har sedan industrialiseringen utvecklats mot ett mer humant och 

decentraliserat sätt att styra organisationr. Trots detta är majoriteten av dagens företag 

hierarkiskt strukturerade och skiljer därmed på över- och underordnad. Detta tyder, i våra 

ögon, på att man fortfarande i någon grad applicerar Taylor’s teori om att skilja “hjärnan från 

handen”. Vi vill påstå att dagens arbetsplatser i betydligt högre grad kännetecknas av 

tankeverksamhet snarare än fysiskt arbete. Därför ser vi det som rent ologiskt att skilja på 

hjärna och hand. Vi anser därför att det ligger en teoretisk relevans i att undersöka 

organisationer som tagit avstånd från denna uppdelning för att se om en arbetsplats där alla är 

hjärnor skulle fungera i dagens samhälle. Vi ser det som en möjlighet att den fortsatta tron på 

behovet av hierarki och rang skulle kunna baserats i en vedertagen uppfattning kring chefer 

och hierarkier som är förlegad och kanske till och med felaktig. Denna forskning har 

möjlighet att vidga vyer och ge kunskap om chefers och hierarkiers roller och dess påverkan. 

Jackson och Parry (2011, 122) skriver att självstyrande arbetsgrupper är ett forskningsområde 

som skulle må bra av mer forskning för att “avslöja hur och varför dessa företeelser 

fungerar”. 

 

 

Ingen av oss författare hade tidigare kommit i kontakt med eller hört talas om en icke-

hierarkisk, större organisation som fungerade bra utan att det fanns chefer som kontrollerade 
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och styrde över arbetsprocessen. Vi frågar oss därför varför detta är ett så okänt fenomen när 

välkända företag som bland annat spelgiganten Valve arbetar på detta sätt. Björn Lundén 

(2009), grundare till det chefslösa företaget Björn Lundén Information (hädanefter benämt BL 

Information), berättar att många företagsledare varit på studiebesök på företaget och att 

samtliga varit av åsikten att det verkar vara ett exemplariskt sätt att arbeta på. Trots detta har 

såvitt han vet ingen av dem implementerat idén i sitt eget företag. Nielsen (2004) beskriver att 

det chefslösa arbetsättet erbjuder organisationer ett effektivt sätt att organisera arbetet och 

arbetsrelationer i en tid av allt mer turbulenta och komplexa marknader och omgivningar. 

Dessutom menar han att det bemyndigar de anställda och ger dem rum att bli mer kreativa och 

skänker dem motivation att tänka och agera som ägare till företaget. Detta får oss att tycka att 

arbetssättet verkar ligga rätt i tiden, då vi upplever att den nutida diskursen inom 

organisationsteori lägger stor vikt vid flexibla organisationer som kan tackla snabb 

förändring. I en tid där företag verkar vilja måla upp sig som platta, postbyråkratiska 

organisationer är det för oss konstigt att det finns ett fullständigt platt alternativ i den 

chefslösa organisationen som fått en så pass liten spridning. Detta har väckt frågor hos oss om 

hur överförbart arbetssättet är på olika organisationer. 

 

Om det faktiskt är så att chefer motverkar skaparkraft, engagemang och ansvarstagande och 

att det är möjligt för företag att fungera utan dem, ser vi det som motsägelsefullt att 

majoriteten av verklighetens organisationer, trots det, strukturerar sig enligt en hierarkisk 

ordning. Ricardo Semler (1995, 188) beskriver förespråkarnas syn på byråkrati med dessa ord 

“Bureaucracies are built by and for people who busy themselves proving they are necessary, 

especially when they suspect they aren’t”. Medan vi samtidigt uppfattat en stor skepsis mot 

självstyre, bland annat av Jackson och Parry (2011, 122) som skriver “Vårt intryck är att den 

ledarslösa arbetsgruppen verkligen bara är en oxymoron, något som inte finns. Människor 

behöver fortfarande föreskrifter, kontroll, regler, hierarkier, förutsägbarhet, rutin och så 

vidare. Varje arbetsenhet måste ha en person i den primära ledarrollen. Det måste med andra 

ord finnas en utsedd chef”. 

 

Vi finner denna skepsis väldigt intressant, då de hävdar att det arbetssätt vi studerat, och som 

vi själva upplevt verkar vara gångbart, inte existerar. Vi vill bemöta denna skepsis med en 

beskrivning av hur en rad företag som påstår sig vara chefslösa fungerar. 

2.2 Frågeställning 
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Vi vill identifiera med vilka medel man i chefslösa organisationer kordinerar arbetet och 

motiverar de anställda utan att behöva specifika kontrollfunktioner. Vi vill se vilka fördelar 

respektive nackdelar som detta arbetssätt innebär. 

Vi vill också undersöka om detta är ett arbetssätt som endast passar till en viss typ 

organisationer eller om det är något som är applicerbart i en större grad. Vi vill också ha svar 

på vilken typ av organisation som i så fall är lämplig för att anamma det chefslösa arbetssättet. 

 

Således är våra forskningsfrågor:                                                    

 Hur kan en organisation fungera, koordinera arbete och motivera anställda, utan att ha 

en hierarkisk ordning där chefer styr över det dagliga arbetet?         

 Vilka fördelar, respektive nackdelar kan detta arbetssätt medföra? 

 Hur överförbart är det chefslösa arbetssättet? 

2.3 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera hur man kan arbeta effektivt i en organisation utan chefer 

och hierarki. Vi vill genom detta få en förståelse för hur en chefslös organisation fungerar och 

ge en konkret bild av följderna av att organisera sig på detta sätt. Genom att belysa dessa och 

studera hur applicerbar denna organisationsform är, vill vi skapa ett alternativ till klassiskt 

chefskap. Vi vill ifrågasätta hyllandet av chefsskap och se vad som händer när anställda inom 

en organisation bemyndigas och antar rollen som sin egen chef. 

 

3. Chefsskap, inte ledarskap 
För att undvika eventuella missförstånd hos dig som läsare ser vi det av vikt att skilja på 

begreppen chefsskap och ledarskap. Dessa två termer kan vara svåra att hålla isär, då termen 

ledarskap ibland används för att beskriva det vi vill kalla chefsskap. Det vi presenterar i denna 

studie är organisationer som valt bort chefer och chefsskap och då syftar vi till chef som ett 

ämbete man blir tilldelad och som handlar om att kontrollera anställda, fördela resurser och 

styra verksamheten. En chefslös organisation är inte ledarlös utan en verksamhet där 

ledarskapet snarare är överfört till annan källa än den traditionella chefen. En ledare är någon 

som kan inspirera och motivera människor till handling oavsett formell titel. 
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4. Disposition 
Eftersom vi valt att genomföra studien med en induktiv ansats, vilket beskrivs nedan i 

metodkapitlet, har vi valt att disponera uppsatsen i samma ordning som studien utfördes. 

Läsaren kommer först presenteras för fyra chefslösa företag som avslutas med en 

sammanfattning om dess likheter och skillnader. Därefter följer två implementeringsfall av 

arbetssättet. Detta följs av en teoretisk referensram med ett antal teorier som främst behandlar 

motivation och koordinering. Därefter analyseras empirin med hjälp av teorin under kapitlet 

Analys. Sist tas läsaren genom ett slutsatskapitel.  

5. Metod 

5.1 Analysnivå 

Vi valde att bedriva vår forskning på en organisatorisk nivå. Den primära analysenheten var 

huvudsakligen arbetsplatsen och inte de mindre beståndsdelarna som individer eller grupper. 

Enligt Bryman och Bell (2005) kan det vara en risk att göra en undersökning på 

organisationsnivå med hjälp av data om individer. De menar att det finns en risk för att man 

tillskriver individers beteende till organisationen i sig, vilket skapar en felaktig bild. Vi anser 

dock att det finns mycket värde i att undersöka hur de som är verksamma inom dessa 

organisationer upplever att det fungerar. 

 

5.2 Forskningsprocess 
Vi har använt oss av en induktiv ansats. Enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär induktion 

att man utgår från upptäckter i verkligheten, som sammanförs till allmänna slutsatser som 

sedan kan mynna ut i teorier. Detta stämmer bra överens med vårt arbetssätt då vi slutförde 

vår empiriska insamling innan vi började studera teorier som vi sedan använt för att förklara 

och förstå den insamlade datan. Vi gjorde på detta sätt för att fenomenet chefslösa 

organisationer för oss vid studiens början var helt okänt. Det skulle därför vara svårt för oss 

att göra på något annat sätt än att först ta reda på vad det är. Genom att finna upprepade 

generella slutsatser utifrån flera enskilda fall menar Svensson (2011) att man kan dra en 

allmängiltig slutsats. Vi anser inte att studien haft möjlighet att generera detta, men vi har i 

enlighet med Svenssons rekommendationer studerat flera fall av chefslösa organisationer. 

Detta för att försöka få en förståelse av fenomenet som helhet. 
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5.3 Forskningsstrategi 
Vi har använt oss av kvalitativ forskningsmetod eftersom vi vill fokusera på att identifiera ett 

fenomen. Enligt Hedin (2011) är en kvalitativ forskningsmetod fördelaktig när man ägnar sig 

åt forskning av fenomen eller frågeställningar som man på förhand inte har mycket kunskap 

om, vilket stämmer väl in på den utgångspunkt vi hade vid studiens början. En kvalitativ 

studie kan tillföra en detaljrik och djup kunskap, som kan ge en ökad förståelse för fenomen 

ur ett perspektiv som kvantitativa fynd inte kan fånga (Olsson & Sörensen 2011). Vi anser att 

denna metod är ett bra verktyg för att skapa en klar bild av chefslösa organisationer och är att 

föredra framför en kvantitativ forskningsmetod. Vi anser inte att framtagning av siffror eller 

statistik skulle kunna besvara våra forskningsfrågor. 

 

Kvalitativ forskning kan enligt Olsson och Sörenssen (2011) användas för att undersöka 

bakomliggande orsaker och mekanismer kring ett fenomen. Forskningen koncentreras på 

karaktären och egenskaperna, vilket i vårt fall varit personers meningar, uppfattningar, 

erfarenheter och upplevelser av ett chefslöst arbetssätt. För att kunna identifiera vad en 

chefslös organisation egentligen är, är vi av åsikten att dessa aspekter var mycket användbara 

i vår studie. 

 

Vi har under studien gjort intervjuer med ett mindre antal människor som är delaktiga i en 

chefslös organisation istället för att lägga fokus på kvantitet. Att fokusera på djup tror vi i 

högre grad gynnade vårt ändamål då det ger mer utförliga beskrivningar av organisationen 

och dess arbetssätt än vad en större mängd kortare och mindre ingående intervjuer skulle 

gjort. 

5.4 Undersökningsdesign 

Vi har gjort en fallstudie som bestod av intervjuer, observationer samt en bok och artiklar om 

den chefslösa organisationen Björn Lundén Information. Detta har kompletterats med data 

som behandlar tre andra organisationer; Valve, Morning Star och Menlo Innovations, samt 

arbetssättet i sig. Genom denna sekundärdata har vi kunnat skapa en bild av vad chefslösa 

organisationer är som inte bara är baserad på en enda organisation. Den sekundärdata vi 

använt oss av består bl.a. av artiklar om arbetssättet, intervjuer med personer verksamma 

inom chefslösa organisationer och forskare som tagit sig an ämnet. Detta ser vi givit oss en 

bredd och en möjlighet att kunna se gemensamma nämnare företagen emellan och därmed 

kunna dra slutsatser kring fenomenet. Vi är dock medvetna om, som Bryman och Bell (2005) 
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belyser, att man aldrig kan ta kvalitén på information insamlad av andra för given. Vi har 

därför i urvalet av sekundärkällor haft detta i åtanke och valt data, som i våra ögon, har så hög 

trovärdighet som möjligt. Vi har därför innan urvalet av sekundärkällor stärkt informationen 

med andra källor som kan bekräfta datan. 

 

Stake (1995) menar att fallstudieforskning rör den komplexitet och specifika natur som fallet 

uppvisar. Det är fallet i fråga som av egen kraft utgör det man intresserar sig för och 

forskarens mål är att på ett ingående sätt belysa detta fall (Bryman & Bell 2005). Detta kan 

t.ex. vara en viss organisation och arbetsplats, vilket vår fallstudie är baserad på. 

Sekundärdatan vi studerat kan också varit inriktad på en annan eller flera nivåer, så som 

individ- och gruppnivå. Detta menar Bryman och Bell (2005) kan vara en risk då olika slags 

data hänför sig till olika nivåer. 

 

Det som skiljer en fallstudie från andra tillvägagångssätt är att forskaren oftast är intresserad 

av att belysa unika drag för ett specifikt fall (Bryman & Bell 2005), vilket stämmer väl in på 

vår utgångspunkt. Vårt mål med fallstudien av BL Information var att se vilka drag som var 

specifikt för just företaget och vad som gick att sammankoppla med den sekundärdata vi tagit 

del av om andra chefslösa organisationer. Vi valde att gå in djupare på de drag vi märkte var i 

enighet med, eller som vi uppfattade som avvikande från, sekundärdatan och genom det 

försöka få fram detaljer om hur intervjusubjekten uppfattade dem. Detta brukar enligt Bryman 

och Bell (2005) kallas för ett idiografiskt synsätt. 

 

5.5 Datainsamlingsmetod 
Vi inledde studien med att söka efter organisationer som hävdade att de arbetade utan chefer. 

Vi stötte på artiklar, intervjuer, dokumentärer, podcasts, en personalhandbok för ett chefslöst 

företag, en bok om arbetssättet som baserades på en chefslös organisation samt föreläsningar. 

Vi sammanställde sekundärdatan och fann vissa nämnare som var gemensamt för fenomenet. 

Därefter tog vi kontakt med ett av de få svenska företag vi hittat, som kallade sig chefslöst - 

BL Information. Det var även detta företag som boken om arbetssättet var baserad på. Vi 

mailade Björn Lundén, grundaren till företaget, som var väldigt mottagande och bjöd in oss 

till ett studiebesök. Vi sökte resestipendie och åkte upp till Näsviken. 
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5.6 Intervjumetod 
Under vårt besök på BL Information intervjuade vi Lundén, samt tre anställda. Vi spelade 

själva ingen större roll i urvalet av intervjusubjekten utan erbjöds via Lundén, intervjuer med 

de personer som var intresserade och som för dagen kunde avvara tiden för intervjun. Vi sökte 

dock finna personer med skilda tid i företaget då vi tänkte oss att upplevelsen av att arbeta i en 

chefslös organisation kan förändras över tid. Vi tog därmed ingen hänsyn till varken ålder 

eller kön då vi finner det orelevant för studien. Vi anser däremot att det är av relevans att 

presentera viss arbetsbakgrund av de intervjuade då vi finner att den har betydelse för 

reabiliteten i analysen. Respondenterna har arbetat 1,5 år och 12 år. Den tredje arbetade i 4 år 

och tog sedan en position som chef på annan ort i flera år, tills hen för knappt ett år sedan 

flyttade tillbaka och började arbeta på BL Information igen. 

Holme och Solvang (1997) skiljer mellan informant- och respondentintervju. I vårt fall är det 

respondentintervjuer som genomförts vilket enligt Holme och Solvang går ut på att man 

intervjuar personer som själva är delaktiga i den företeelse man studerar. Vi gjorde 

individuella, semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att vi främst utgick från 

frågeområden istället för att ha alltför detaljerade frågor, vilka enligt Hedin (2011) kan styra 

samtalet och den intervjuades svar. De teman som frågorna kretsade kring grundades främst 

med syftet att utveckla och fallsifiera eller bekräfta de gemensamma nämnare vi funnit i 

sekundärdatan och se om de även stämde för BL Information. Innan besöket hade vi läst 

Björn Lundéns bok “SIM - Speed Intuition Management” som behandlar företagets arbetssätt, 

vilket hade väckt en hel del frågor vi ville ha besvarade. Det gjorde det också möjligt för oss 

att delta i en diskussion, eftersom vi på förhand var insatta i företaget och dess förfaranden. 

 

Enligt Hedin (2011) är syftet med semistrukturerade intervjuer att få en persons syn på sin 

verklighet och man vill därför att personen ska berätta mycket. Öppna frågor gör att den 

intervjuade själv kan välja i vilken ordning olika saker tas upp. Vi valde att göra på detta sätt 

för att det, i vår uppfattning, var det optimala tillvägagångssättet för att få ut så mycket som 

möjligt om organisationen och medarbetarnas uppfattning och känsla kring vissa teman. Vi 

upplevde att intervjusubjekten slappnade av något när de fick informationen om att tanken 

med intervjun snarare var att föra ett samtal än ett upplägg baserat på “fråga-svar”. Vi är av 

uppfattningen att det resulterade i mer öppenhet från intervjusubjekten. 

Vi intervjuade personerna individuellt och intervjuerna hölls i BL Informations konferensrum. 

Vi försökte skapa en miljö som inte kändes formell och stel och lät därför intervjupersonen ta 

plats så att denne blev en del av en cirkel snarare än att ha intervjusubjektet ensam på en sida 



10 
 

av bordet. För att skapa ett så korrekt tolkningsunderlag som möjligt valde vi att spela in de 

intervjuer vi gjort, och transkribera kort efter intervjuns genomförande. Detta för att de 

reaktioner och intryck vi observerat, men inte är uppenbara på inspelningen, inte skulle falla i 

glömska. 

 

5.7 Observationer 
Förutom att hålla intervjuer med anställda på BL Information har vi även observerat vad som 

sker på företaget. Samtliga författare har varit delaktiga i observationen under studiebesöket 

och i diskuterandet om vad som upplevts. Detta innebär att vi är vad Kylén (2004) kallar 

parallella observatörer. Vi har gjort vad Kylén beskriver som ostrukturerade, fria 

observationer. Detta innebär att man inte på förväg bestämmer exakt vad som ska rapporteras 

eller sätter upp ett mönster för hur det ska utföras, utan använder alla sinnen och rapporterar 

de observationer man anser relevanta för sitt syfte (ibid.). Nackdelen med ostrukturerade 

observationer är att de är mer subjektiva än vad strukturerade är, men de har möjlighet att ge 

en mer nyanserad bild och ger utrymme för att rapportera oförutsedda händelser (ibid.). 

 

Lundén visade oss runt i lokalerna där medarbetarna i de olika avdelningarna satt, och vi såg 

hur företaget fungerade. Under rundvandringen bad Lundén medarbetarna att berätta lite om 

vad de och deras avdelningar gör och hur det fungerar rent praktiskt. Vi studerade hur 

personalen arbetade och integrerade med varandra samtidigt som vi umgicks, men deltog 

själva inte i arbetet som utfördes på företaget. Vi åt tillsammans med dem, tog del av de 

samtal som ägde rum och kände av stämningen som rådde. Detta gjorde att vi fick en klar bild 

av företaget och arbetssättet med många observationer att diskutera och dra slutsatser från. 

Vi har gjort vad Lalander (2011) beskriver som en öppen observation, där de observerade är 

medvetna om vår närvaro. Människors beteende tenderar att förändras under observation 

(Kylén 2004), vilket vi är medvetna om. Bortsett från att ha detta faktum i åtanke under 

observationerna finns det begränsade möjligheter att minska detta. Lalander (2011) skriver att 

man kan minska spänningen och därmed forskarrollens påverkan genom att delta i ett samspel 

med intervjusubjekten. Detta gjordes till viss del genom att Björn Lundén bjöd in oss på 

middag i hans hem dagen innan intervjuerna. Han talade även om för medarbetarna att han 

planerade att göra det innan vi kommit dit och bjöd in dem till att delta. Detta anser vi gjorde 

att medarbetarna var avslappnade och i högre utsträckning positivt inställda till vårt besök. 
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En av anledningarna till varför vi anser att observationer är av stor vikt i denna studie är att vi 

vill skapa en egen uppfattning om hur arbetet fungerar på BL Information, istället för att 

endast förlita oss till de anställdas subjektiva svar, eller vad som står i en bok skriven av 

företagets grundare. Detta är något som Lalander (2011) rekommenderar, då egna 

observationer ger en möjlighet för att fånga processer som är mer dolda än de officiella 

berättelser som finns hos det studerade objektet. Han menar också att observationer kan ge en 

förståelse som sedan kan påverka den fortsatta forskningen (ibid.). 

 

5.8 Tolkning 

Enligt Bryman och Bell (2005) är det med ett kvalitativt arbetssätt omöjligt att vara 

fullständigt neutral från påverkan samt att påverka bl.a. intervjupersoner. Vår dataanalys har 

därför formats av våra egna värderingar. Vilken tolkning som enligt Svensson (2011) framstår 

som den mest trovärdiga, meningsfulla och/eller relevanta beror bland annat på 

forskningsprojektets frågeställning, forskarens förkunskaper och det teoretiska perspektivet. 

Vi utgick alltså från att verkligheten uppfattas på olika sätt av olika individer och inte 

existerar som ett absolut faktum och därmed haft det i åtanke såväl när vi skapade vår egen 

empiri och under analys av sekundärdata. 

 

Genom att studera chefslösa organisationer och skapa vår empiri innan vi fördjupat oss i 

befintliga teorier inom ämnet försökte vi hålla oss borta från antaganden tagna på förhand. Vi 

valde att arbeta på detta sätt då vi tror att det ger ett mer nyanserat perspektiv och tror att 

risken med att studera teorier först är att man letar efter svar som bekräftar teorin. Patel och 

Davidson (2011) skriver dock att ingen forskning börjar förutsättningslöst, och vi är medvetna 

om att vi som författare bar med oss idéer och föreställningar som oundvikligen påverkat hur 

vi samlat in och tolkat vår empiri. 

 

Vi har i allmänhet en positiv syn på människan och ser henne som en empatisk varelse vars 

handlingar inte begränsas till egen vinning. Vi tror också att människor i regel inte bara ser 

arbete som något nödvändigt ont, utan som en arena för självförverkligande och en möjlighet 

att fylla ett syfte. Därför var vi redan från början positivt inställda till detta arbetssätt. Denna 

inställning kan också ha förstärkts av den sekundärdata vi tagit del av, då en stor del av den 

bestod av självrapportering och artiklar skrivna av människor med en uppenbar vilja att sprida 

information om arbetssättet. Även om vi varit lyhörda för de brister som den chefslösa 
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metoden har och den kritik som riktats emot den, återspeglas vår entusiastiska inställning till 

arbetssättet genom hela uppsatsen. 

 

5.9 Forskningskvalitet 
Vi var inte intresserade av att göra en analys som enbart är applicerbar i praktiken på en eller 

ett fåtal organisationer. Målet var istället att uppnå så hög potential för överförbarhet som 

möjligt. Bryman och Bell (2005) hänvisar till Geertz som uppmanar att man som forskare ska 

producera fylliga redogörelser och en tät beskrivning. Med hjälp av dessa kan man bedöma 

hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. Vi har därför beskrivit vissa av de 

chefslösa organisationernas beståndsdelar som kanske inte tillför något till analysen i sig, men 

som kan ge läsaren en tydligare bild av arbetssättet. 

 

Det finns inga garantier att de observationer och intervjusvar vi fick från BL Information kan 

representera andra chefslösa organisationer. Även fast vi inte hade möjlighet att besöka de 

andra organisationerna saknar vi inte insyn i dem, då vi lyssnade på intervjuer som andra 

utfört och studerade andras redogörelser för dessa organisationers verksamhet. Detta innebär 

att vi till stor del förlitat oss till sekundärdata. 

 

De intervjuade var från början medvetna om vilket ämne som stod i fokus, vilket kan ha 

påverkat hur de tolkat frågorna och hur de valt att svara. Hade vi utfört intervjuerna utan 

denna förberedelse hade kanske även gruppen som frivilligt anmälde sig till intervjuerna varit 

annorlunda vilket kanske hade påvisat något annat/ytterligare. 

 

 

5.10 Forskningsetik & Forskaretik 
Gustavsson, Hemrén och Petersson (2005) beskriver forskningsetik som det som rör hur man 

under forskningens gång tagit hänsyn till och skyddar intervjupersoner, informanter och andra 

människor som berörts av forskningen. Forskaretik är istället den relation vi som forskare har 

till det berörda ämnet, men också till medarbetare, forskarkolleger och finansiärer (ibid.). 

För att erbjuda trygghet till intervjusubjekten valde vi att låta dem vara anonyma samt att tala 

om för dem att det var frivilligt att deltaga. Vi ser dock ingen möjlighet eller anledning att 

anonymisera Lundén, då han är grundare och ägare av halva företaget, och på så sätt något av 

en offentlig person. Då vi misstänker att dessa personers anonymitet skulle blivit hotad även 
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om vi vidkallat dem vid psuedonymer så har vi valt att inte ge de intervjuade namn i 

uppsatsen utan refererar endast till dem som “en respondent”. Detta för att många på 

företaget, inte minst en av ägarna, känner till vilka som blev intervjuade och skulle kunna 

identifiera dem om vi hade varit tydligare. Den data vi samlat in har endast använts i 

forskningssyfte och vi kommer heller inte att vidarebefodra den till annan part. Vi ser inte att 

vår studies resultat kan missbrukas om den hamnar i fel händer. 

 

Ingen av författarna har tidigare haft någon kunskap om, relation till eller praktisk erfarenhet 

av chefslösa organisationer. Däremot har vi alla varit verksamma inom hierarkiska företag. 

Redan från början såg vi att det chefslösa arbetsättet kunde erbjuda lösningar på vissa 

problem vi själva upplevt inom hierarkiska organisationer, vilket kan ha gett oss en positivare 

utgångspunkt när vi tolkade den insamlade datan. Ingen finansiär står bakom studien som 

skulle kunna påverka dess genomförande eller resultat. 

 

5.11 Metodkritik 

Den data vi samlat in är som tidigare nämnt av både primär och sekundär art. Vi har intervjuat 

grundaren och anställda på det chefslösa företaget BL Informaton samt använt oss den bok 

företaget själva skrivit om arbetssättet. Sekundärdatan består av artiklar och redogörelser och 

observationer av andra chefslösa företag gjorda av journalister och forskare inom ämnet. En 

betydande del av datan vi samlat in kommer från exempelvis Valve’s och MorningsStars egna 

handböcker och beskrivningar av deras sätt att arbeta utan chefer. Detta innebär att en 

betydande del av vår data härstammar från källor som inte kan ses som objektiva. Då studien i 

första hand syftar till att beskriva hur ett chefslöst arbetssätt kan användas på olika sätt ser vi 

dock att informaton från företagen själva inte skadar studiens kvalitet. Vi har däremot haft 

detta i åtanke vid vår tolkning av och värdering kring huruvida arbetssättet är applicerbart på 

en större mängd företag eller inte. 

 

6. Empiri 
Nedan följer först en presentation av de chefslösa organisationer vi valt att studera. Vi 

beskriver där hur de hanterar sitt dagliga arbete utan chefer. Detta följs av en redogörelse av 

hur det gick till när två befintliga företag som varit strukuterade enligt en hierarkisk ordning 

tog bort chefer och övergick till självstyre. 
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6.1 Björn Lundén Information 
Björn Lundén Information AB, grundat av Björn Lundén, är ”ett kunskaps- och 

utbildningsföretag som sedan 1987 har försett företag, företagsrådgivare, föreningar m.fl. 

med begriplig information och praktiska hjälpmedel inom områdena skatt, redovisning, 

personal och juridik”. (BL Info 2014). Detta gör de genom böcker och e-kurser, men man 

erbjuder också flera typer av redovisningsapplikationer (ibid.). De är idag 86 anställda ojämt 

fördelat på tre kontor och räkenskapsåret 2012/2013 omsatte koncernen ca 70 miljoner kr. 

(ibid.) Lundén grundade företaget efter att han vikarierat som föreläsare på en kurs om 

ekonomi för slöjdare och gjort ett kompendium som kursdeltagarna visat uppskattning för. 

Han frågade dem om de skulle kunna tänka sig att köpa ett uttökat kompendium och de flesta 

svarade att de ville det. På den vägen fortsatte det och blev så småningom hela böcker och 

aktiebolaget grundades (Lundén 2009). Från början såg Lundén det som en möjlighet att tjäna 

pengar, men det är inte längre målet (Lundén 2013). 

 

Företagets huvudkontor med 65 anställda ligger i Näsviken och de har enligt dem själva 

nästan inga konkurrenter (Lunden 2009). Till skillnad från en traditionell organisation, vill 

man på BL Information skrota så många bestämmelser som möjligt för att, enligt Lundén 

(2009) öka intuitionen och minska sådant som påvisar makt. Bland annat har man skrotat 

bestämmelser om arbetstid, både när på dagen man ska arbeta samt hur mycket. Man har inga 

regler kring inköp, varken belopp eller vad man ska köpa in och man litar istället på 

medarbetarnas intuition. Man använder sig inte av budgetar och inte heller 

utbildningsbudgetar, utan varje medarbetare får själva välja ut och gå på de kurser de anser är 

till nytta för jobbet (ibid.). De har inget kollektivavtal med någon fackförening och är inte 

med i någon arbetsgivarorganisation (ibid.). Man kallar sitt arbetssätt för Speed Intuition 

Management (SIM) och detta bygger på en platt organisationsstruktur där man inte skiljer på 

arbetsgivare och anställd. Ena halvan av företaget ägs av Björn Lundén och andra halvan av 

företages VD, Ulf Svensson. Beslutsfattandet sker demokratiskt och ägarnas röst är inte mer 

värd än någon annans. ”Vi tror att vårt synsätt är framtidens synsätt, att tiden för den gamla 

sortens arbetgivare är förbi” (BL Info 2014). De hoppas att fler arbetsgivare ska ta efter 

deras personalpolitik och syn på sambanden mellan arbete, arbetskamrater, familjeliv, fritid 

och personlig utveckling (ibid.). Lundéns (2009) uppfattning är dock att det är svårare att 
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implementera detta i en befintlig hierarkisk organisation än att arbeta enligt synsättet från 

början, men att det går – det tar bara längre tid. 

 

Under vår intervju med Lundén kom det fram att han ser på sin roll i organisationen som en 

maskot för företaget som ser till att man håller sig till det arbetssätt som organisationen är 

byggd kring. “Jag vårdar det här sättet vi arbetar på” (Lundén 2013). Han säger att om det 

skulle komma upp idéer som att det skulle införas chefer eller att man skulle minska ner på 

medarbetarnas förmåner så skulle han sätta sig emot det. När vi frågade en respondent om hur 

hen ser på Björns roll i företaget svarade hen; “Björns påverkan har blivit mindre och det har 

ganska stor betydelse” men att han aldrig varit en styrig person. En annan respondent säger 

att företagskulturen varit ledstjärnan eftersom de inte har så många andra ledstjärnor och 

Björn är en symbol för företagskulturen. En tredje talar om att han håller på att trappa ner och 

att han istället lämnar över mycket till VD’n Svensson. 

 

Svensson var inte närvarande under vårt besök på BL Information, men ufrån hur 

respondenterna pratade om honom fick vi ändå en bild av hur han uppfattas och vilken 

betydelse han har för företaget och de anställda. Vi uppfattade Svensson som en person med 

lite mer inflytande än andra. Han är deras go-to-guy som vid missnöje skulle kunna fixa 

mindre saker under bordet. Respondenterna uttryckte att han har mycket koll och vi 

uppfattade att han även har mer ansvar än andra, då han som ägare ansvarar för att hantera 

eventuella incidenter. 

 

Medarbetarna får lägga sin arbetstid helt fritt - det finns inga begränsningar. Den som vill 

börja kl 4:00 en morgon får göra det och den som vill jobba lördag och söndag får göra det. 

Däremot tenderar de flesta att arbeta under traditionella arbetstider, men under vårt besök på 

BL Information uttryckte många att det är möjligheten i sig att kunna flexa utan begränsning 

som uppskattas. Under en intervju sa en respondent att Lundén kan komma in, nästan lite 

förbannad och säga “Ni har ju flextid, ni får komma in när ni vill och här sitter ni klockan 

åtta varje dag… FLEXA!”. Eftersom de har rak timlön innebär det enligt Lundén (2009) 

ingen extra administration. Det finns ingen obekväm arbetstid eller OB-ersättning, eftersom 

att varje medarbetare själv får välja när man vill arbeta. Under våra intervjuer fick vi dock 

veta att den fria arbetstiden idag blivit begränsad för vissa avdelningar. I synnerhet är det de 

personer som är knutna till telefontid då företaget ständigt måste ha ett visst antal personer i 

supporten och på säljavdelningen. Däremot betonar en respondent att om man inte trivs med 
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att vara “uppbunden” till telefontimmar så har man möjlighet att byta till en annan avdelning 

med förutsättningar som passar en bättre. 

 

Varje medarbetare får på BL Information själv fatta beslut om inköp och det finns ingen högre 

beloppsgräns som påverkar ens möjlighet att fatta beslutet själv. ”I många företag måste man 

fråga en chef [om lov] om man behöver en ny dator. Men det finns ju bara en person som kan 

avgöra om jag behöver en ny dator och det är jag själv” (Lundén, se Zeidler 2010). När vi 

besökte företaget hade t.ex. programmerarna nyligen köpt in en ny TV för att kunna 

programmera tillsammans, ett beslut som togs i gruppen. Enligt Lundén (2009) leder det egna 

ansvaret till ett ekonomiskt tänk. Man använder sin intuition och egen bedömningsförmåga 

och tänker efter både en och två gånger. Han påpekar att om någon skulle göra ett felinköp så 

kan man lita på att de övriga medarbetarna på lämpligt sätt talar om detta för personen, såvida 

hen inte kommer underfund med det själv. Större inköp som påverkar hela företaget är dock 

standard att ta upp på personalmötet för demokratisk omröstning. 

 

När det kommer till besluten på BL Information så fattas de demokratiskt tillsammans - från 

de största (att bygga nya lokaler för 4,7 miljoner kr) till de minsta (vart cykelstället ska stå). 

Besluten tas under personalmöten, som hålls en gång i veckan, där man turas om att vara 

ordförande. Lundén anser att koncentrationsnivån är hög och de lyckas hålla personalmötena 

strukturerade, trots att de är 65 anställda. “Alla kommer i tid och är fokuserade på det aktuella 

ärendet. Ingen sitter och pratar om något annat” (Lunden 2009, 91). 

Även beslut om nyanställningar sker demokratiskt under personalmötet. Man anser att om det 

är många som tänker till får man en tryggare och bättre beslutsgrund. Detta inte bara i 

anställningsbeslut, utan i alla. Efter att man bestämt sig för att rekrytering behövs annonserar 

man detta i Hudiksvalls Tidning (Lundén 2013). Varje anställd på företaget har vetorätt under 

en anställningsprocess och den kan även grundas på personliga skäl, som till exempel en 

tidigare konflikt mellan de två. Man utser en rekryteringsgrupp som väljer ut de personer man 

finner aktuella för en anställning att komma på studiebesök på företaget där gruppintervjuer 

sker. Lundén berättade i vår intervju med honom att man istället för att fråga ut personerna på 

studiebesöket lägger större vikt vid hur de agerar under besöket och de frågor de ställer. Efter 

studiebesöket kallas de som verkar mest intressanta och lämpliga för anställningen till 

enskilda intervjuer. Därefter får dessa personer under lunchen presentera sig för övriga 

anställda, och man fotograferar dem sedan och lägger ut bilderna på intranätet. Alla får sedan 

rösta på vem eller vilka de vill ska anställas. 
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Lundén (2009) menar att man inte lägger lika stor vikt vid de tekniska kvalifikationerna som 

krävs för den specifika befattningen som man gör i många andra organisationer. Istället läggs 

större vikt vid en generell kravprofil som gäller alla företagets anställda. Vi frågade samtliga 

respondenter om de såg någon gemensam nämnare eller typiska personlighetsdrag hos 

medarbetarna på BL. Lundéns uppfattning var att man anställer människor med självinsikt, 

som är hjälpsamma, trevliga och som inte är rättshaverister, malliga eller högfärdiga. En 

respondent talar om för oss att eftersom det är en öppen arbetsplats där man själv får 

bestämma vad man vill göra, så ställer det “ganska höga krav på dig som person, för det 

gäller verkligen att man är ambitiös och letar efter det man själv vill”. Hens uppfattning är 

också att man måste vara generös och prestigelös för att arbeta på BL Information. En annan 

säger att människorna där har ett starkt inre regelverk och sunt förnuft. Enligt Lundén (2009) 

är den generella kravprofilen mycket viktigare än den enskilda befattningen då man inom 

många företag växlar mellan arbetsuppgifter och det därför är dumt att lägga för stor vikt vid 

kompetens inom ett för smalt område. En av våra respondenter berättade dock att detta 

förändrats en del med tiden, då man idag är i större behov av specialisering och specifika 

kunskaper. 

 

Under vårt studiebesök fick vi reda på att man har som policy att aldrig säga upp eller avskeda 

medarbetare. Man menar att en person inte kan vara så inkompetent att den inte kan bidra till 

någonting inom företaget. Lundén berättade dock under intervjun att det finns omständigheter 

som skulle kunna leda till uppsägning av personal, inte på grund av kompentensbrist, men på 

grund av oetiskt beteende som till exempel stöld. Skulle ekonomiska förutsättningar kräva att 

man gjorde sig av med personal så sänker man istället lönen hos dem som tjänar mest på 

företaget. 

 

Medarbetarnas löner bestäms genemsamt (Lundén 2013). Man har en öppen lönesättning där 

alla kan se vad alla tjänar och även utomstående kan vid förfrågan ta del av löneinformation. 

De arbetar med ett excel-ark där alla anonymt får fylla i vad de anser att de själva och andra 

ska tjäna och sedan tas ett snitt av det. Man har idag en liten löneklyfta och den som tjänar 

mest tjänar drygt 30 000 kr i månaden (ibid.). Vad man grundar lönen på lägger sig enligt våra 

respondenter företaget sig inte i, och man kan därför ge en person högre lön för att den är 

snäll eller snygg om man så vill. Däremot kanske inte alla vill eller kan tycka till om alla om 

man t.ex. är nyanställd eller inte känner till en kollega och i så fall väljer man att inte fylla i 
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något förslag på dem. Lundén (2009) anser att man får helt rimliga önskemål samt att de ofta 

är sameniga. Detta är för honom logiskt då han anser att arbetskamraterna är de som bäst kan 

bedöma varandras arbetsprestationer, “mycket bättre än chefer och fackklubbar” (Lunden 

2009, 63). Man har ingen pott för löneförhöjningar utan man ser lönerna som ett instrument 

för att skapa vinster. Enligt Lundén (2009) uppgav samtliga utom två medarbetare i en 

anonym trivselenkät att de var nöjda eller mycket nöjda med sin lön. 

 

Istället för att hyra in tjänster från en extern part försöker man på BL Information i största 

möjliga mån hålla det arbete som utförs inom företaget (ibid.). Fördelen med att göra detta är 

att de som faktiskt behöver information lätt kan ta tillvara på den input som kommer från 

kunderna (ibid.). En annan fördel med att satsa på insourcing är enligt Lundén att det är lätt att 

mobilisera resurser i företaget dit de behövs just för tillfället. Lundén (2009, 32) skriver 

“Behöver vi packa böcker i stora mängder kan vi mobilisera 20 personer i ett nafs”. 

 

Enligt Lundén (2009) tenderar varje medarbetare att göra en hel del arbetsuppgifter som inte 

är direkt relaterade till sin yrkestitel. En av de anställda vi intervjuat är till exempel anställd 

som programmerare, men då hen tidigare arbetat som fotograf hjälper hen även till med 

företagets marknadsföringsmaterial. Simplare uppgifter som att dela ut den post som kommer 

till företaget är inte delegerade till någon specifik person, utan man räknar med att någon 

kommer ta på sig det ansvaret självmant när man ser att posten kommit (Lundén 2009). Alla 

respondenterna svarade under våra intervjuer att deras arbetsuppgifter varierade stort, och 

vissa av dem hade svårt att precisera en arbetstitel, då deras arbete kunde se väldigt olika ut 

från dag till dag. 

 

Företaget erbjuder sina anställda många förmåner. Förutom att man varje dag bjuder på 

frukost och fika erbjuder man medarbetarna bland annat fem betalda motionstimmar per 

månad, 10% av sin lön under föräldraledighet, sex veckors semester per år och en fri 

pensionslösning där 7 % av den anställdes lön varje månad avsätts i ett pensionssparande 

(ibid.). Man belönar också de anställda med vinstdelning. Enligt Lundén (2009) bygger idén 

om vinstdelning på insikten att företagets framgångar beror på samtliga anställdas 

arbetsinsats. Han ser det som ett system där de anställda får sin rättmätiga och rimliga del av 

vinsten som de varit med och skapa. Vinsten beräknas på hur många arbetstimmar varje 

medarbetare har lagt ner. Den som lagt ner mest timmar får mer vinst och tvärtom, dock finns 

ett tak på 1800 timmar. “Genom att dividera varje medarbetares arbetade tid med den totala 
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framräknade arbetstiden i företaget får vi varje medarbetares andel av vinstdelningen” 

(Lundén 2009, 75). Även ägarna tar del av vinstdelningen på samma sätt. 

 

Under våra intervjuer med de anställda på företaget stötte vi på information om hur företaget 

fungerar idag som helt och hållet säger emot vad vi tidigare läst om företagets förfaranden. 

Intervjusubjekten hade en positiv upplevelse av- och trivdes bra med arbetssättet, men vi 

uppfattade även brister och viss kritik. En av respondenterna berättade att det demokratiska 

beslutsfattandet kunde bli väldigt snedvridet, då man tidigare hamnat i situationer där mer tid 

och engagemang lagts på småfrågor än på stora och viktiga beslut som verkligen påverkar 

företaget. Respondenten berättade att man röstade igenom ett inköp av en lägenhet i 

Stockholm till en kostnad på över 4 miljoner på under fem minuter, medan det tog flera 

veckor att komma fram till ett beslut om huruvida kökspersonalen skulle stanna på 

eftermiddagen, eller om de övriga anställda skulle duka fram sitt eget eftermiddagsfika. 

 

I takt med att organisationen vuxit berättar respondenten att avdelningarna blivit mer och mer 

självständiga och att detta inneburit att det demokratiska beslutsfattandet förändrats. Många 

av de beslut som hela företag tidigare röstat om tas nu inom de separata avdelningarna och 

istället presenteras på personalmötet ett fullbordat faktum. Hen ser detta som en naturlig följd 

av att företaget växt och menar inte att det nödvändigtvis är något dåligt, men påpekar att det 

inte är det företag det en gång var. En annan respondent anser att man idag kräver en större 

grad av specialisering inom vissa avdelningar, vilket också påverkar hur beslut tas. Hen menar 

att det kan vara svårt för en person vars specialisering ligger på boksidan att ha en åsikt om 

förändringar på programmeringssidan. 

 

En av respondenterna uttrycke en brist i koordinering inom företaget. Personen i fråga har 

arbetat på företaget i många år och kunde jämföra hur arbetet fungerar idag med hur det 

fungerade under en tid då man var en färre anställda. Hen uttryckte att “A vet inte riktigt vad 

B gör” vilket gör att ingen ser helheten. Detta är något som hen menar resulterar i 

ineffektivitet och bristande kvalité och att det därför behövs någon sorts 

koordineringsfunktion “[Hos] Vissa avdelningar ska sägas, vissa är jättestrukturerade och 

har möten flera gånger i veckan och dagordningar med beslutslinjer och 

uppföljningsprotokoll också”. Vilka som har det eller inte beror helt på de personer som 

arbetar där, och hen påpekar att individer troligen har större påverkan på hur företaget ser ut 

än vad de skulle göra i andra mer traditionella organisationer. Denna koordineringsfunktion 
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skulle kunna vara i form av en chef, men hen skulle föredra om man behöll det chefslöst och 

istället löste det via en koordinator eller samordnare. En annan respondent anser att det, 

förutsatt att företaget växer ytterligare, skulle behövas en person eller grupp som blickar 

framåt och ser konsekvenser av de beslut man fattar för att undvika att mäniskor tar initiativ 

och inte ser dess påverkan. Hen ser dock inget problem i dagsläget. 

 

En respondent uttryckte att något som hen tror kan bli ett problem, framför allt om företaget 

blir ännu större, är informationsflödet. Idag får alla reda på allt, vilket hen påstår kan vara 

påfrestande för vissa. “Får du veta allt så har du väldigt svårt att sortera ut - vad ska jag ta 

till mig? Och det här kan vara ett problem och skapa förvirring och oro. Borde jag göra 

något åt det här eller ska jag inte göra något?”. Med det raka informationsflödet man 

använder sig av i hierarkiska organisationer tror hen att man kan minska förvirring och även 

ta vissa beslut snabbare, eftersom man vet vem som ska ha vilken information. Respondenten 

anser att det raka informationsflödet kan vara bra, men likväl dåligt då hen även anser att det 

kan ta död på ens egen initiativförmåga. 

 

Vi frågade samtliga respondenter vad företagets mål och vision är, och alla svarade att de 

ansåg att företagets huvudsyfte inte är att tjäna pengar och växa. Istället gav de oss intrycket 

av att företaget främsta syfte var att finnas till för de anställda och vara, med en respondents 

ord “ett humant företag med glada medarbetare”. En annan respondent berättade att Lundén 

talat om för de anställda att man inom organisationen inte främst ser till att kunderna är nöjda, 

utan att personalen är det. Lundén menar att nöjda medarbetare per automatik resulterar i 

nöjda kunder. Att företagets syfte i första hand inte är att gå med vinst stärks bland annat av 

den respons ett intervjusubjekt fick då hen tog upp det faktum att företaget haft låg lönsamhet 

den senaste tiden, varpå Lundén svarat i stil med “Ja just det, det har du rätt i, det kanske vi 

borde prata mer om”. 

 

Lundén berättade flertalet gånger under vårt besök att han inte tror på målsättningar. Han litar 

på att de anställda gör sitt yttersta oavsett och tycker inte att målsättningar är nödvändiga för 

företaget. Lundén (2009) menar också att organisationer i allmänhet tenderar att lägga för 

mycket energi på planering och förberedelser. Han finner det onödigt att ägna tid och resurser 

åt att förbereda för en situation som kanske aldrig inträffar. Lundén återkommer under vårt 

studiebesök till mantrat “den dagen den sorgen”, en inställning han ägnat ett kapitel åt att 

motivera i boken om SIM. En av respondenterna bekräftar detta och säger “det ligger lite i 
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företagskulturen att det ska vara lite obekymrat. Man kör så det ryker och den dagen den 

sorgen”. När vi frågade en annan respondent om vilka mål företaget har svarade hen att “Vi 

ska ha roligt på jobbet!” men att hen också ställde sig tveksam till att inte lägga större vikt 

vid traditionella mål när hen först började. En tredje respondent svarade att “Visionen tror jag 

att alla är väl medvetna om. SIM-metoden är vår vision”. 

 

Det framgick under intervjuerna att det finns en informell hierarki inom företaget som växt 

fram naturligt. Däremot såg ingen av respondenterna detta som något negativt, utan 

accepterade det som ett naturligt faktum. Ett av svaren vi fick var “Så funkar ju människor, 

vissa är mer drivna än andra, medan andra låter andra bestämma”. Detta innebär också att 

vissa människor får en viss auktoritet som inte andra har, men de tillfrågade upplevde inte 

detta som något negativt alls. En av de tillfrågade menade istället att det var något bra, och 

tillade att auktoritet som byggs upp underifrån är rätt sorts auktoritet. Två av respondenterna 

ansåg att ett förslag från vissa personer kan få mer genomslagskraft för att de kommer från 

just de personerna, men då beror det också på att man anser att de personerna är kunniga och 

litar på att deras förslag är bra. 

 

Vi frågade våra intervjusubjekt hur man förhindrar att människor utnyttjar friheten som finns 

inom företaget och ägnar sig åt privata sysslor istället för sådana som gynnar organisationen. 

De tillfrågade verkade ha lite skilda åsikter om hur vanligt detta var, men trodde inte att detta 

var ett större problem hos dem gentemot hierarkiska organisationer. Lundén (2013) menade 

att problemet snarare var att människor arbetar för mycket, och berättade att ett fåtal på 

företaget hade blivit sjukskrivna på grund av utbrändhet men påpekade även att detta inte 

endast berodde på arbetet. “Det är kanske en av nackdelarna med den här fria organisationen 

att man kan tendera att jobba för mycket”. För att lösa detta problem har man diskuterat om 

man ska låta en person i varje arbetsgrupp vara ansvarig för att kontrollera att andra inte 

överanstränger sig men eftersom man inte tror på tvång eller kontroll vet Lundén själv inte till 

vilken grad det används. 

 

Det finns en väldigt stark organisationskultur på BL Information, vilket enligt en av våra 

respondenter kan göra att det blir extra svårt att driva igenom förändring i företaget. Med 

analogin “Man svär inte i kyrkan” berättade hen att trots att det är “högt till tak” inom 

företaget är det väldigt känsligt att kritisera detta speciella arbetssätt. Vidare berättade 

respondenten att om hen varit mycket missnöjd hade hen hellre slutat inom organisationen än 
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att försöka lösa problemet. Intervjusubjektet förklarade också att företagskulturen är en stor 

tillgång och att det inte vore rättvist om man skulle försöka förändra den på grund av en 

persons åsikter. 

 

6.2 Valve 
Valve är ett amerikanskt företag vars kärnkompetens ligger i utveckling och försäljning av 

spel till datorer och spelkonsoler (Valve Corporation 2014). De ligger bakom stora 

spelsuccéer så som Half-Life och Counter-Strike men är också skapare till världens största 

digitala spelaffär för PC: Steam (ibid.). Förutom spel och programutveckling har de också en 

avdelning för hårdvaruutveckling där man bland annat utvecklat spelkonsolen Steambox som 

kommer att släppas till försäljning under 2014. 

Företaget grundades år 1996 av företagets VD Gabe Newell och har arbetat chefslöst sedan 

organisationens begynnelse (Suddath 2012). Newell visste att hans företag skulle behöva 

skaparkraft och valde därför att strukturera sin organisation på ett ohierarkiskt sätt (ibid.). Han 

ser själv att chefer kan fylla en viktig roll i att institutionalisera processer men menar att 

Valve inte har behov av en sådan standardisering (ibid.). Enligt Varoufakis (2013) har Valve 

idag över 300 anställda och personalstyrkan ökar med 30-40 personer per år. 

Enligt Valve Corporation (2012) visar man ett nästintill helt platt organisationschema där den 

klassiska pyramidformen är utbytt mot en rak linje där endast VDns position står över. Det 

beskrivs också som att det inte finns några chefer på Valve och man är också nogrann med att 

berätta att Newell inte är chef (ibid.). På Valve blir man inte anställd till en specifik 

arbetsposition eller till ett speciellt projekt. Arbetsuppgiften hos samtliga anställda är att 

ständigt hålla ögonen öppna för att finna var i organisationen man kan göra som mest nytta 

och vilka projekt du arbetar med väljer du själv, utan att behöva be någon om tillåtelse (Valve 

Corporation 2012). Varje skrivbord är försett med hjul, så de anställda snabbt kan koppla ur 

sin dator och förflytta sin arbetsplats till det projekt den vill arbeta med för stunden. Man 

räknar med att intressanta projekt attraherar den personal den behöver och att arbetsfördelning 

sköter sig självt utan att behöva regleras (ibid.). Vissa företag, däribland Google, stoltserar sig 

över att låta de anställda ägna en viss procent av sin arbetstid till egna projekt som intresserar 

dem, men på Valve är den andelen 100% (Varoufakis 2013) 

 

I Valve arbetar man nästan uteslutande i projektgrupper. I dessa grupper uppstår temporära 

strukturer men man försöker undvika att ha konstanta projektgrupper, då man tror att problem 
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uppstår om dessa håller i för länge eller bildas av några andra än gruppmedlemmarna själva 

(ibid.). Företaget är decentraliserat och stora beslut kan tas i projektgrupperna utan att 

konsultera med den övriga organisationen. Det är till exempel endast de som är delaktiga i 

utvecklingen av ett specifikt spel som avgör när det är redo för lansering (Varoufakis 2013). 

För att projektgrupperna ska fungera på ett effektivt sätt behöver man en 

koordinationsfunktion som i andra organisationer ofta kommer med chefer. Varje projekt 

behöver en projektledare som ska koordinera de övrigas arbetsuppgifter och vilka detta är 

beror helt på vilket projekt det gäller (Suddath 2012). Projektledaren brukar växa fram 

naturligt på grund av större intresse och engagemang hos någon enskild individ men det är 

väldigt sällan någon leder två projekt i följd. Detta beror enligt Newell på att man som 

projektledare tvingas att åsidosätta sina individuella prestationer och skaparkraft för att se till 

gruppens bästa, samtidigt som man tar på sig en väldigt stor arbetsbörda och ett högre 

arbetstempo (ibid.). Enligt Varoufakis (2013) har det blivit lite av ett problem att hitta 

människor som vill lägga sitt eget arbete åt sidan för gruppens bästa. Dessa projektledare 

fungerar inte heller som chefer, utan beskrivs i Valves personalhandbok (Valve Corporation 

2012, 16) som “a clearinghouse of information”. Genom att ha en person som har en 

övergripande bild av vad alla personer gör i projektgruppen slipper gruppmedlemmarna fråga 

varje enskild person om ett problem skulle uppstår, eller vad som arbetas på för tillfället 

(Valve Corporation 2012). Vissa personer tar på sig rollen som projektledare oftare än andra, 

men den status som kommer med ett chefsyrke finns enligt Newell inte i denna organisation 

(Suddath 2012). Om någon brinner för ett projekt och tar på sig ledarrollen har övriga 

medlemmar i regel en inställning i stil med “Ha, ha, ha, you’re stuck with it now” (ibid.). Det 

finns heller inga garantier för att ersättningen blir högre, då vissa av de högst betalda inom 

organisationen är personer som aldrig leder projekt. 

 

Många av de funktioner som en chef normalt sätt har är på Valve utspridda på samtlig 

personal. Varoufakis (2013) berättar att anställningsprocessen på Valve i regel börjar med att 

en eller flera anställda identifierar ett behov av rekrytering. Man skickar sedan ut ett mail för 

att få ett godkännande bland en större mängd medarbetare. En anställningskommité formas 

sedan för att göra ett urval bland ansökningar och hålla i intervjuer över videosamtal. De som 

går vidare från dessa intervjuer får besöka arbetsplatsen under en dag och där genomförs en 

mer ingående intervju. Under denna besöksdag får alla anställda som vill dela sina 

uppfattningar om de sökande. Dessa ligger sedan till grund för vem som blir anställd. Man 
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lägger väldigt stor vikt på rekryteringsprocessen inom Valve och den beskrivs i deras 

personalhandbok (Valve Corporation 2012) som det viktigaste i universum. 

Även avskedning sköts av personalen själva, men det är enligt Varoufakis (2013) svårt att 

avskeda folk i dessa miljöer. Om medarbetarna tycker att någon underpresterar, förhindrar att 

arbetet går framåt eller på något sätt inte passar in i företaget ska detta lösas genom en 

kommunikationsprocess mellan parterna. Om problemet fortgår och inget konsensus kan nås 

brukar man utforma ett avgångsvederlag och avskeda personen. 

 

Vilken ersättning en anställd ska få avgörs av ens medarbetare genom någonting man kallar 

stack ranking (Valve Corporation 2012). Denna metod skapar ett underlag till både timlön och 

bonusar (Varoufakis 2013) och syftar till att identifiera hur värdefull varje individ är för 

organisationen (Valve Corporation 2012). Det innebär att varje anställd får möjlighet att 

utvärdera sina medarbetare genom att poängsätta dem på en skala mellan 1-10 inom 4 olika 

kategorier (ibid.): 

 

 Skill Level / Technical Ability är en bedömning på hur komplexa arbetsinsatser 

personen kan utföra, hur värdefulla personens kunskaper är för företaget och hur unika 

personens färdigheter är inom organisationen. 

 Productivity / Output bedömmer hur mycket personen bidrog till att skapa 

leveransklara produkter. 

 Group Contribution bedömmer hur mycket engagemang som lagts på rekrytering, att 

integrera människor i team, öka arbetsflödet och förstärka kollegornas arbetsinsatser. 

 Product Contribution är en bedömning på hur mycket man bidragit med utanför sin 

huvudsyssla, hur bra man är på att förutspå kundreaktioner och vilken vikt personens 

arbete har för den färdiga produkten. 

 

Ersättningen är dock inte allt som motiverar de anställda på Valve. Varoufakis (2013) 

beskriver att kritiken man får via företagets spelbutik är en effektiv motivationsmekanism: 

”The sheer satisfaction of having shipped something that then get rave reviews by the 

customer base on steam is not to be scoffed at. It's a massive reward system”. 

 

Genom företagets personalhandbok (Valve Corporations 2012) har vi uppfattat tendenser till 

en särskild sorts organisationskultur. Man gör i handboken förenklade serie-teckningar för att 

beskriva hur man ska gå tillväga för att anställa någon, starta ett projekt eller ta semester. 
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Handboken har en unik jargong där man blandar in internskämt och förklarar företagets egna 

ordföråd samtidigt som man ger en seriös beskrivning av hur företaget fungerar och vad som 

förväntas av dig som anställd. 

 

Företaget har fått viss kritik för sitt sätt att arbeta, inte minst av en föredetta anställd på 

företaget vid namn Jeri Ellsworth. Hon säger att det hon lärt sig av sin tid på Valve är att 

deras arbetssätt är ett system som inte fungerar. Ellsworth (2013) menar att Valve har stora 

likheter med high school då företaget har tydliga grupperingar som hon jämför med klassens 

tuffingar, bråkstakarna och allt däremellan. Hon menar också att bonussystemet är strukturerat 

på ett sådant sätt att det faktiskt kan motarbeta innovation på företaget, då man endast 

kommer åt de stora bonusarna om man arbetar på de stora väletablerade projekten och därmed 

får nya idéer svårt att ta fart (ibid.). Ellsworth beskriver att Valves personalhandbok erbjuder 

en idealiserad bild av Valve vilket även sättet hon blivit avskedad på styrker. I början av 2013 

avskedade man på Valve 25 personer utan förvarning, i vad som blivit kallat “The Great 

Clensing” (Scottek 2013, Petitte 2013). Denna process stred mot de värderingar man i Valves 

personalhandbok (Valve Corporation 2012) hävdar genomsyrar organisationen. 

 

 

 

En annan kritik som kommit gentemot arbetsättet är att det går långsamt. Valves föredetta 

“Director of Business” Jason Holtman, en av de som avskedades i “The Great Clensing”, 

menar att man genom denna företagsform går miste om förmågan att göra snabba 

förändringar inom organisationen (Scottek 2013). Holtman har bland annat sagt “A 

management structure may be democratic, and thus empowering to the workers, but that does 

not mean it is neat, nor particularly fast” (ibid.) 

Newells kommenterar en brist med det chefslösa arbetssättet i sin intervju med Suddath 

(2012). Han berättar att det blir svårare att upptäcka misstag om man arbetar enligt deras 

arbetssätt. Under utvecklingen av ett spel gjordes misstag som kostade företaget en stor 

summa pengar och en hel del extra arbete, och Newell själv uppskattar att detta hade kunna 

upptäckas ett halvt år tidigare om man hade haft de interna kontrollerna en hierarkisk 

organisation har. 
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6.3 Morning star 
Företaget är världens största odlare och processerare av tomater. De har sin verksamhet i 

Californien och har varit verksamma sedan 1970, då det grundades av Chris Rufer (Morning 

Star Company 2014). Företaget har idag ca 400 anställda och omsätter ca 700 miljoner dollar 

årligen (Hamel 2011a). 

 

Enligt Green (2013a) har man på Morning Star en annorlunda syn på vad en organisation är. 

Han berättar att människor tenderar att se på organisationer som självständiga varelser, med 

egna önskemål och målsättningar som prioriteras över de som finns hos människorna som 

utgör organisationen. Green (2013a) påpekar att organisationer är något abstrakt och 

egentligen inte finns. De anställda inom Morning Star uppmanas därför att se sin anställning 

som att producera produkter eller tjänster till de andra organisationsmedlemmarna, istället för 

att arbeta åt Morning Star (Green 2013a). Man är inom företaget övertygade om att 

engagemanget är större när man arbetar gentemot medarbetare istället för att göra det utifrån 

en arbetsbeskrivning (Green 2010). 

 

 

 

Centralt för arbetet på Morning Star är vad de kallar för “Colleague Letter of Interest”, eller 

CLOU. Green (2010) berättar att detta är ett kontrakt man skriver med sina närmsta 

medarbetare och innehåller: 

 

 Målsättningar som representerar den anställdes huvuduppgift. De fungerar som den 

huvudsakliga riktlinjen för vilket arbete personen ska utföra och i vilken mängd. 

 Vilka aktiviteter den anställde kommer att utföra för att uppnå sina mål. 

 Delmål, som existerar för att den anställde ska kunna mäta sina prestationer och 

framgångar. 

 Hur mycket tid den anställde ska lägga för att uppnå sina mål. 

 Vilka dina så kallade CLOU-kollegor är. Det vill säga personerna som du skriver 

avtalet med. 

 

Detta avtal är enligt Green (2010) huvudsakligen vad som organiserar och koordinerar arbetet 

inom företaget. Han beskriver också att företaget varken är ostrukturerat eller har brist på 

management. Han menar att Morning Star är rikt på management och att alla anställda är 
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effektiva managers för sina egna målsättningar, aktiviteter och i förhållande till sina CLOU-

kollegor. Eftersom de anställda har behov av varandras kunskaper och samarbete uppstår 

förbindelser som skapar struktur (Green 2010). Denna kan vara tillfällig och svårare att 

upptäcka än i en traditionell hierarki, men bara för att det är svårare att måla ett 

organisationsschema betyder det inte att organisationen inte är strukturerad (ibid.). 

På Morning Star lönesätter man genom att varje anställd vid slutet av året, gör en utvärdering 

av sig själva och hur väl man presterade i enighet med sina CLOU-mål. Medarbetarna väljer 

sedan en “local compensation commitee”, vilket brukar bli ca åtta stycken. Kommitéerna 

arbetar sedan med att validera självutvärderingarna och upptäcka orapporterade insatser. De 

sätter sedan enskilda ersättningsnivåer som ska stå i linje med det värde man bidragit med. 

(Hamel 2011b) 

 

Varje anställd har tillgång till hela företagets likvida resurser och man är fri att göra hur stora 

inköp man vill. Istället för att dessa investeringar kontrolleras av en chef så menar Green 

(2013a) att man har en sorts kollektiv kontroll av varandra och att man kommer att få stå till 

svars inför sina medarbetare om man gör dåliga val. Alla har ett fullkomligt ansvar för sina 

egna handlingar och tar också på sig fullt ansvar för hela organisationens framgångar (Green 

2013b). Om man anammar idén om fullkomligt ansvarstagande tror man inom företaget att de 

anställda kommer att prestera på en högre nivå såväl som att själva känna större glädje i sitt 

arbete (ibid.). För att ge ett exempel på fördelarna jämför Green (2013a) detta med hur man 

beter sig i en familj. I exemplet kommer en make hem för att upptäcka att hans fru inte matat 

barnen under en hel helg. Han tar själv ansvar för att barnen får mat och tar sedan ett allvarligt 

samtal med sin fru om hennes beteende. Green (2013a) menar att tankesättet inom 

traditionella hierarkier hade inneburit att maken berättade för sina barn att det inte var hans 

arbetsuppgift att ge dem mat, men försäkra dem om att han hoppas att de skulle få mat nästa 

dag. 

 

Man kallar arbetssättet på Morning Star för self-management och bygger på självständiga 

arbetsteam, bemyndigande av de anställda, distribuerat beslutstagande, eliminering av 

byråkratiska hinder och en tillplattad organisation (Morning Star Company 2013a). Genom att 

distribuera det ansvar och funktioner som en chef traditionellt sätt innehar, på samtliga 

anställda, blir varje anställd själv ansvarig för att planera sitt eget arbete, koordinera sina 

ansträngningar med sina medarbetare, anskaffa resurser för att utföra sitt arbete på 

effektivaste sätt och korrigera medarbetare som agerar på ett sätt som skadar organisationen 
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eller andra medarbetare (ibid.). Eftersom det är de anställda själva som har störst insikt i hur 

det dagliga arbetet fungerar är man av uppfattningen att det också är dem som är bäst lämpade 

för att ta de beslut som rör arbetet. 

 

Man menar på Morning Star att många konkurrensfördelar har uppenbara brister: patent går 

ut, affärshemligheter läcker ut och konkurrenter kopierar fungerande affärsmodeller. Den sista 

“sanna” konkurrensfördelen är enligt Morning Star att eliminera så mycket som möjligt av 

kostnaderna som har med traditionell management att göra och släppa den fulla potentialen i 

mänskligt presterande fri (Morning Star Company 2013b). 

 

Till skillnad från BL Information och Valve sker det enligt Shaer (2013) i Morning Star ingen 

vinstdelning. Det är ett privat företag och oavsett hur väl en medarbetare presterar, går ingen 

del av vinsten till de anställda. 

 

6.4. Menlo Innovations 

Menlo Innovations (Hädanefter nämt som Menlo) är ett mjukvaruföretag i Ann Arbor - 

Michigan, som funnits sedan 2001 (Menlo Innovations 2013a). Idag arbetar 20 

heltidsanställda tillsammans med 15-30 inhyrda konsulter i företagets lokaler (Menlo 

Innovations 2013b) och man hade 2011 2,7 miljoner dollar i intäkter (Mansueto Ventures 

2014). År 2007 hade Menlo en plats på Inc. 500s lista över de 500 snabbast växande privata 

företagen i USA (Menlo Innovations 2013a). Detta skedde under en tid då branschen gick så 

pass dåligt att man räknade med att den skulle upphöra på amerikansk mark (ibid.). 

Alla anställda på företaget arbetar sida vid sida i ett öppet kontorsutrymme, då man anser att 

arbetsbås och väggar endast förhindrar kommunikation mellan arbetsteam (ibid.). Genom att 

inte separera människor menar man att individers idéer lättare kan förbättras och förstärkas av 

kollegorna. Denna mentalitet tar sig inte bara form i lokalens struktur, utan också i sättet man 

valt att arbeta på. Buchanan (2013) beskriver att man på Menlo alltid arbetar i par, där två 

personer delar på en dator för att ständigt ha två hjärnor bakom varje handling. Varje morgon 

samlas de anställda till ett morgonmöte där varje par får berätta vad deras plan för dagen är 

(Shaer 2013). 

 

Under mötet står de anställda i en ring för att symboliskt påpeka att ingen får sitta vid 

kortsidan av bordet (ibid.). För att man tydligt ska se vilka som har ordet under morgonmötet 
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får det par som talar hålla i varsitt horn av en vikingahjälm vilket är företagets inofficiella 

organisationssymbol. Organisationen har flertalet andra kulturella artefakter, däribland 

företagsnamnet, arbetsmiljön och ett så kallat organisationshelgon; Thomas Edison. Man har 

bland annat döpt företaget efter- och strukturerat lokalen utifrån Edisons “innovationsfabrik” 

(Menlo Innovations 2013a). Man verkar ta kulturen på stort allvar inom företaget och skriver 

bland annat på sin hemsida “In the end, the secret to our culture comes down to leadership. 

The best type of leadership is that which helps those around you produce better results than 

they would on their own. It's not about hierarchy or authority” (Menlo Innovations 2013c). 

 

Mellanchefernas traditionella arbetsuppgifter är fördelade över de anställda men uppgifterna 

hos den strategiska ledningen är koncentrerade till företagets CEO och COO (Menlo 

Innovations 2013a). Shaer (2013) beskriver att dessa två är ensamt ansvariga för alla de större 

strategiska besluten och är också de som skulle stå för repressalier om t.ex. trakasserier eller 

stöld skulle förekomma. Det är även dessa två som representerar företaget. Ledningsgruppen 

har dock inte större inflytande än de andra anställda när det gäller operationella beslut som 

anställningar eller uppsägningar. Shaer uppger att han inte upplevde att dessa personer på 

något sätt fick särbehandling av den övriga personalen eller att övriga medarbetare skulle bete 

sig annorlunda när ledningen var närvarande. 

 

På Menlo menar man att denna platta organisationsstruktur fungerar just eftersom den 

attraherar människor som vill arbeta på egen hand utan att bli styrda av andra (Shaer 2013). 

Med det sagt innebär det inte att man på Menlo är befriad från alla problem som kan tänkas 

uppstå i en organisation - man har bara valt ett annat sätt att hantera dem. (ibid.). Rich Sheiran 

använder sig av en sportsmetafor för att beskriva detta. "If you look at a baseball team in the 

field, no one would say, hey who does the pitcher report to, who does the catcher report to? 

People who really understand baseball would say, well, they have a role to play but their real 

purpose is to win the game. To be on the field with each other and trust each other to know 

how to play," (Hu 2013). 

 

Enligt Buchanan (2013) uppmuntrar man inte övertid inom organisationen. För att kunna 

behålla 40-timmars arbetsveckor för de anställda samtidigt som man behåller sin 

konkurrenskraft erbjuder man sina kunder 25% rabatt om man tillåts att ha mer flexibla 

deadlines. 
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Shaer (2013) beskriver att de anställdas löner står uppskrivna, fullt synliga, på en anslagstavla 

i lokalen. Det är valfritt att skriva upp vad man tjänar men nästintill alla har valt att göra sin 

lön offentlig. Man använder sig av lönenivåer och huruvida man avancerar uppåt i den baseras 

på utvärdering från övriga medarbetare. 

 

6.5 Likheter och skillnader mellan företagen 
Företagen vi studerat har flera gemensamma nämnare, men också sätt att arbeta där de skiljer 

sig åt. De verkar inom skilda branscher där Morning Star är det företag som skiljer sig mest 

då det till skillnad från de övriga är en industri som producerar råvaror. Både Menlo och 

Valve verkar inom en kunskapsintensiv bransch som utvecklar mjuk- och hårdvara. Även BL 

Information utvecklar mjukvara i form av bokföringsprogram. Storleksmässigt skiljer sig 

företagen åt. Morning Star och Valve har så många som 400 respektive 300 anställda. BL 

Information har 85 och Menlo har ca 40 anställda. 

Samtliga företag grundades inom en tidsram på 40 år. Morning Star grundades först av dem, 

år 1970. Menlo grundades 2001 och är det yngsta av företagen. Samtliga har från start arbetat 

enligt den chefslösa metoden. 

 

Vi ser en gemensam nämnare i hur rekryteringsprocessen ser ut i företagen. Samtliga lägger 

det ansvaret på de anställda i form av en utsedd rekryteringsgrupp eller kommite som sköter 

processen men där hela organisationens åsikter tas i beaktning. Representanter från företagen 

uttrycker att de lägger stor vikt på rekrytering då alla är av åsikten att individerna i företaget 

spelar en stor roll i detta arbetssättet. Man söker personer som uppskattar att jobba 

tillsammans med andra människor, personer som inte är högfärdiga eller som har en strävan 

att klättra i karriärstegen och som värdesätter glädje och utmanande arbetsuppgifter på arbetet. 

Lönesättning sköter företagen på liknande vis där det mest tydliga är att alla valt att göra de 

anställdas löner synliga för samtliga av organisationens medlemmar och i vissa fall även för 

allmänheten. Lönerna baseras i samtliga fall på utvärdering från medarbetare, antingen 

individuellt och anonymt via rankingsystem eller via kompensationskommitteer. Det är i 

vilket fall inte i någon av organisationerna en enda person som bestämmer vad de anställda 

ska tjäna. 

 

Kritiken som uttryckts mot arbetsättet skiljer sig åt och omfattar olika delar av arbetet. På BL 

Information upplevs det från en av våra respondenter en brist på koordinering och en 
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avsaknad av någon som ser över konsekvenser av strategiska val. På Valve uttrycks, från en 

föredetta anställd, att avsaknaden av chefer skapat en miljö likt high-school där vissa grupper 

och individer anser sig vara av större vikt och värde än andra. På Valve menar man också att 

trots en övertygelse om att arbetssättet resulterar i mer välgrundade beslut tas dessa ibland 

inte tillräckligt snabbt. En respondent på BL Information belyser också beslutsfattandet som 

något problematiskt då man tenderar att fastna i utdragna diskussioner kring mindre beslut än 

att lägga vikt vid beslut av större betydelse. 

 

Hur arbetet koordineras på företagen skiljer sig åt men gemensamt, med undantag från BL 

Information, är att man trots avsaknad av chefer som kontrollerar arbetet, utarbetat andra sätt 

att samordna och koordinera. På Valve utser man en projektledare för varje team som 

förväntas ha en övergripande bild av arbetet i gruppen. Arbetet på Morning Star styrs av de 

mål som sätts i deras CLOU-kontrakt kollegor emellan. Menlo har morgonmöte varje dag där 

medarbetarnas arbete och mål för dagen presenteras för samtliga i företaget. 

Samtliga företag kallar sig för chefslösa men de består oundvikligen av någon som grundat 

företaget eller som åtminstone har titeln VD. På BL Information är Lundén grundare och 

tillsammans med Svensson ägare av företaget, men de säger sig ha samma talan som övriga 

av organisationens medlemmar. På Valve är Newell VD och står över de andra enligt 

organisationsschemat men hävdar sig inte vara chef och övriga anställda är fria att ta beslut, 

såväl stora som små. Menlo Innovations delar upp beslutsfattandet där deras CEO och COO 

ansvarar för strategiska beslut som rör verksamheten och övriga anställda är fria att ta beslut 

rörande operationella frågor. 

 

Även om man valt att inte ge formella titlar eller använda sig av hierarkier i företagen så 

växer en informell hierarki oundvikligt fram. Vissa får rollen som ledare, medans andra är 

mer bekväma med att följa dessa. Vilket inflytande en anställd har på de andra i företaget 

beror helt på de kunskaper, egenskaper och socialt kapital personen har. Man uppmuntras att 

bli ledare inom sitt eget område av expertis. Inget av företagen vi studerat motsäger sig att 

informell hierarki förekommer och de menar att en hierarki som bygger på stöd underifrån 

snarare än rationell auktoritet, genererar positiva följder snarare än negativa. 
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6.6 Att gå från hierarkiskt till chefslöst 
Vi har kommit i kontakt med två beskrivningar av hur förändringsprocessen från att vara ett 

traditionellt hierarkiskt företag till en organisationsform utan chefer gick till. Det ena företaget 

är ett brittiskt kommunalt företag som har hand om sophantering och återvinning som heter 

Blaenau Gwent Council, där förändringen utfördes av managementkonsulten Dr. Paul 

Thomas. Det andra företaget är en kanadensisk läkemedelsfabrik vid namn Ciba Geigy. 

 

Förändringen inom de båda företagen mottogs till en början med stor skeptisism från vissa 

håll. Medan en del av arbetsstyrkan på Blaenau Gwent Council välkomnade förändring var 

det en annan del, bestående av både chefer och medarbetare som motsatte sig förändringen 

med med en attityd som ”They are paid to manage so they should manage” (Ban the Boss 

2010). Inte ens efter 50 möten under en period på 4 veckor hade man lyckats övertyga alla 

inom företaget att förstå meningen bakom förändringen (ibid.). För en av avdelningarna 

räckte det med några “quick wins”, som att kunna förändra sina arbetskläder eller lyssna på 

radio på arbetet för att ställa sig positiva till och förstå meningen med arbete utan chefer. För 

en annan krävdes tvång för att få dem att ge det ett försök. Denna avdelning var den som 

visade mest motstånd och minst initiativtagande. De valde efter testet att behålla sina chefer 

men förflyttade visst beslutstagande till de som utförde arbetet. På de andra avdelningarna 

valde medarbetarna att helt avlägsna sina chefer. Förändringsprocessen tog 4 månader och 

medförde bland annat initiativ tagna av arbetarna som att utbilda lokalbefolkningen i 

källsortering. 

 

På Ciba Geigy startade det hela med att Gerry Rich, deras CEO, såg att företaget saknade 

produktivitet och att kvaliteten på dess produkter försämrades. "Our people seemed to be 

leaving their ability to think at the factory gate" säger Rich, "They picked it up again at the 

end of their shift" (Southerest 1992). Han såg ingen annan möjlighet än att kasta ut 

ledningsregelboken. 

 

Ciba Geigys implementeringsproblem berodde enligt Southerest (1992) främst på chefernas 

inställning. Även om de föredetta cheferna fick funktioner som att underlätta samarbete, 

utbilda, lösa konflikter och agera förmedlare kände sig många av dem nedvärderade av att 

vara tillbaka på “golvet” och utföra arbeten de numera var obekanta med. Klyftan som funnits 

mellan de tidigare hierarkiska nivåerna fanns fortfarande kvar. Arbetarna vände sig 

fortfarande till sina f.d. arbetsledare och frågade vad de skulle göra. Rich ansåg att vad 
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arbetsledarna borde gjort var att när någon frågade vad de skulle göra istället svara “I don’t 

know, what do you think should happen?”. Förutom en dålig stämning mellan de nyblivna 

jämlikarna syntes detta också på klädkod, då många av de gamla cheferna behöll slipsarna på 

arbetsplatsen, som en symbol för auktoritet (ibid.). Motsättningarna i detta fall ledde till att 

två av de tre föredetta arbetsledarna och halva företagets ledning fick sluta (ibid.). Vissa av 

dessa valde självmant att sluta, medan andra blev tvingade för att de inte kunde anpassa sig 

till förändringen och lägga ifrån sig sin forna auktoritet. Många arbetare omfamnade däremot 

sina nya ansvarsområden. De satte scheman, hanterade kostnader skapade arbetsbeskrivningar 

och tog del i många beslut som innan förändringen endast togs av cheferna. Efter en period på 

ett år hade produktiviteten ökat med 20-30%. “We’ve taken away the layers of bureaucracy 

that smother incentive” säger Gerry Rich “We allow our people to think and do” (ibid.). 
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7. Teori 
För att kunna analysera och förstå hur en organisation kan fungera, koordinera arbete och 

motivera anställda utan att ha en hierarkisk ordning där chefer styr över det dagliga arbetet har 

vi valt att titta närmare på ett antal teorier. Dessa kommer på grund av forskningsfrågan bestå 

av motivations- och koordinationsteorier.  

 

7.1 Den hierarkiska institutionen enligt Nielsen 

Att den hierarkiska företagsstrukturen har blivit en så pass djupt rotad institution förklarar 

Nielsen med tre antaganden som växt fram under 1600-talet och mognat under 1800-talet. 

Han menar att man i en hierarkisk organisation tenderar att se på de anställda som lata av 

naturen och i stort behov av extern motivation, vilket är ett antagande som enligt honom 

härstammar från Newtons forskning om hur naturliga system beter sig och varför. Newton (se 

Nielsen 2004) bevisade att system består av kroppar och att de styrs av grundläggande krafter. 

Dessa kroppar är inaktiva och ändrar kurs endast om de agerar på dessa krafter. På samma sätt 

såg man arbetskraft som inget annat än kroppar i rörelse som måste tvingas fram genom 

externa krafter. Utan ”push or pull” utifrån förblir, enligt denna syn, arbetaren lat och 

omotiverad. Den utan tvekan främsta praktikern av denna syn på människan var Frederick W. 

Taylor som spred två antaganden om att tankearbetet ska flyttas från verkstadsgolvet till olika 

planeringsavdelningar och att verksamhetens chefer ska ta all relevant kunskap och omvandla 

det till regler, policys och lagar för de anställda att tanklöst följa. 

 

Ett annat antagande som bidragit till den ledarskapsmyt Nielsen identifierat är att man i en 

hierarkisk organisation ser de anställda som av naturen själviska och att de därför behöver 

extern kontroll för att ”keep them in line”. Han menar att denna syn härstammar från 

upplysningstiden och främst genom filosofen Thomas Hobbes, som i enlighet med de flesta 

andra forskare under upplysningen sökte ta reda på hur och varför individer ansluter sig till 

organisationer (ibid.). Han hävdade att människan är en självisk varelse som motiveras av två 

grundläggande känslor; dödsfruktan och strävan att sätta sig över andra människor och genom 

det skaffa sig fördelar. 

 

Det tredje och sista antagandet omfattar synen på chefer och ledare som heroiska individer 

som höjts ovan den stora massan genom att på ett eller annat sätt besitta genialitet. Man antar 

att dessa personer är bättre än dem som befinner sig under dem och ger dem därmed rätt att ta 
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beslut i organisationen, sätta krav och kontrollera att dessa följs. Detta menar Nielsen (2004) 

föddes under romantiken och dess tro på kreativa genier och den romantiska hjälten. 

 

7.2 Decentraliserat arbete enligt Nielsen 
Självgående arbetsgrupper, bemyndigande av anställda, decentralisering och minskade 

byråkratiska inslag är koncept som idag ofta ses som önskvärda mål inom många 

organisationer och är därmed ingen ny filosofi. De chefslösa företag vi studerat hävdar dock 

att man, för att uppnå önskad effekt, måste gå ett steg längre. De menar att det handlar om, 

och krävs, ett fundamentalt mentalitetsskifte i det sätt vi ser på organisationer, chefsskap och 

organisatonsstrategi. Trots att många traditionella organisationer som är strukturerade 

hierarkiskt ser fördelar med att involvera hela företaget och ta del av de anställdas åsikter och 

kunskaper som sträcker sig utanför deras arbetsbeskrivning, menar Nielsen (2004) att denna 

önskan aldrig kan uppfyllas i en organisation som skiljer på chefer och anställda. Enligt 

honom kan denna genuina kommunikation endast uppstå mellan jämlikar. En underordnad 

kommer endast berätta för sin överordnad vad den tror att den vill höra, medan den 

överordnade endast berättar för sina underordnade vad den tror att de behöver veta. Nielsen 

menar att detta dels leder till en brist på tillit mellan individerna och dels till ett gap mellan 

uppfattningen av organisationen och hur den faktiskt ser ut. Detta leder enligt honom till att 

man blir besatt av att kontrollera information inom företaget och att vad den ena gör blir 

osynligt för den andre, som i sin tur lockar även den godhjärtade till missbruk och korruption. 

 

7.3 Vikten av motivation 

7.3.1 McGregors X & Y-teori  

McGregor (1960) såg att man inom samtida organisationer tenderade att se på anställda som 

lata människor som inte brydde sig om, eller till och med motverkade organisationens mål och 

ville arbeta så lite som möjligt och var oförmögna till att ta egna initiativ. Han såg att detta 

beteende existerade, men motsatte sig det allmänna vedertagandet att detta låg i arbetarnas 

natur och menade istället att det var deras upplevelse inom organisationerna som gett upphov 

till beteendet. Eftersom de anställda blev behandlade som odrivna och ointelligenta varelser 

som utförde bäst arbete under tvång och hot om straff, så blev det som en självuppfyllande 

profetia. Detta innebär att en arbetare endast gör minst möjliga för att undvika repressalier. 

McGregors teori grundar sig på att man på ett effektivt sätt kan sätta människor i arbete utan 

tvång och hot. Om man skulle ta hänsyn till de anställda och behandla dem med respekt, samt 
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göra organisationen till en arena där de själva kunde växa och förverkliga sig själva, menade 

han att man kunde synkronisera individernas målsättningar med dem som finns hos 

organisationen. Han kallade det traditionella synsättet “Teori X” och menade att dessa endast 

uppfyllde de behov som finns på de två lägsta trappstegen på Maslows behovstrappa. Det 

andra arbetssättet “Teori Y” skulle istället ta hänsyn till alla trappsteg på behovstrappan, och 

därmed förvandla arbetsplatsen från ett nödvändigt ont till en plats att förverkliga sig själv. 

 

7.3.2 Dan Pinks X & I-teori  

En annan teoretiker som tänkt i liknande banor är Dan Pink. Han beskriver någonting som till 

stor del påminner om McGregors X och Y teori, men mer utifrån de anställdas perspektiv. 

Pink (2010) talar om att människor är typ X eller typ I och vad som skiljer dem åt är huruvida 

man blir motiverad av externa eller interna belöningar. Pink skiljer på algoritmiska och 

heuretiska arbeten, där det förstnämnda är av mer mekanisk karaktär, då en människa ska 

utföra simpla uppgifter och det sistnämnda istället bygger på problemlösning, kreativitet och 

eget tänkande. Han menar att externa belöningar som till exempel lön fungerar bra vid 

algoritmiska arbeten, men går så långt som att hävda att lön kan försämra prestationer när det 

gäller heuretiskt arbete (Pink 2010). För denna typ av arbete förespråkar Pink att man ska 

ersätta de anställda ekonomiskt till en sådan grad att man kan ta pengafrågan från bordet, för 

att ge plats åt de interna belöningarna. Dessa menar han är självstyre, mästerskap (att öka sina 

kunskaper och förmågor) och känsla av syfte med arbetet. 
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7.3.3 Job Characteristics Model  

En tredje motivationsteori som vi anser är relevant är Hackman och Oldhams “Job 

Characteristics Model”. I denna tillskriver författarna arbete tre faktorer som skapar 

motivation: meningsfullhet, ansvar och vetskap om resultat (Hackman & Oldham 1980). 

 

 Meningsfullhet kommer från variationen av färdigheter och talanger man får använda 

under arbetet, identifikation med arbetsuppgiften i sig, vilket förklaras som att man 

bidrar och inte bara är muskelkraft; samt att man kan se att ens prestationer faktiskt 

gör skillnad, eller är ett viktigt bidrag till en färdig produkt. 

 

 Ansvar kan fungera som en motivationsfaktor då man får spela med oddsen att vara 

framgångsrik eller misslyckad och innebär också ofta viss makt till förändring. 

  

 Vetskap om resultat kommer genom feedback från andra människor eller arbetet i 

sig. Vetskapen att man gör framsteg eller är bra på det man gör blir en källa till 

motivation. Det kan också ge en koppling till konsumenten av personens output och 

stärka meningen med arbetet. (ibid.) 

 

Hackman & Oldham menar att dessa faktorer tenderar att höja kvaliteten på det som 

produceras snarare än att öka produktionen. De menar att dessa punkter är mer fokuserade till 

att utföra en uppgift väl än på att arbeta snabbare och producera mera. 
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7.4 Koordinering och kultur 

7.4.1 Koordination genom kontroll  

Genom att använda sig av en hierarkisk organisationsstruktur kan man koordinera arbetet 

inom organisationen genom kontroll. En chef blir ansvarig för att koordinera arbetet i den 

kontrollspann hen ansvarar för och kan med hjälp av olika kontrollfunktioner se till att de 

anställda gör vad de ska. Edwards (1981) beskriver tre olika kontrollstrategier:  

 

 Enkel kontroll är en direkt, auktoritär och personlig övervakning av de anställda. En 

överordnad är närvarande för att kontrollera att arbete blir utfört. 

 

 Teknologisk kontroll är när organisationens teknologi kontrollerar arbetarna. 

Löpande band är en exempel på teknologisk kontroll. Eftersom varje människa har sin 

arbetsuppgift och bandet går i en viss hastighet tvingas de anställda att utföra sina 

uppgifter i ett visst tempo. 

 

 Byråkratisk kontroll utgår från hierarki och rationella rättsregler. De som följer 

reglerna och gör bra ifrån sig blir belönade och de som bryter dem blir bestraffade. 

 

Utöver dessa finns även någonting som Barker (1993) kallar för “concertive control”, vilket är 

en kollektiv kontroll en arbetsgrupp utövar på varandra. Under en fältstudie av en 

organisationsreform i en industri, där man gick från ett hierarkisk arbetssätt till att använda sig 

av självstyrande arbetsteam, gjorde Barker upptäckter som motsade många tidigare 

antaganden om arbetssättet. Förespråkare för självstyrande arbetsteam menade att dessa skulle 

ge en ökad frihet till de anställda och vara ett botemedel till Webers ”rationalitetens järnbur”. 

Under hans studie upptäckte han till sin förvåning att kontrollen av de anställda faktiskt 

ökade. Den självstyrande arbetsgruppen skapade egna förhållningssätt och normer och var 

mycket hårdare mot personer som bröt mot dem än vad den föredetta chefen var. Barker 

beskriver att en chef kunde ha överseende om en anställd kom en stund för sent till sitt 

arbetspass, medan arbetsgruppen sällan var förstående. Under tiden man hade en chef kunde 

man också ha ett långsammare arbetstempo, så länge man arbetade medan chefen såg på, 

vilket inte var fallet under den kollektiva kontrollen som arbetsgrupperna innebar. De 

formella roller som hade funnits inom organisationen fanns till stor del kvar, trots att dessa 

löst upp i samband med de självstyrande arbetsgrupperna. När Barker avslutade sin studie såg 

organisationen nästan ut som den hade gjort innan reformen. Skillnaden var att kontrollen 
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hade ökat, då kontrollen var utspridd på samtliga anställda istället för att koncentreras till en 

person, samt att de anställda hade större respekt för arbetsledare och förmän, eftersom de 

själva hade tillsatt deras roller. Barker drar slutsatsen att självstyrande arbetsteam ersätter 

hierarkisk kontroll med en starkare normativ kontroll, som utövas från samtliga i 

arbetsgruppen. Han drog också slutsatsen att självstyrande arbetsteam snarare drog åt Webers 

järnbur än att befria de anställda från den. 

 

7.4.2 Nackdelarna med stark kultur enligt Bang 

Den normativa kontrollen Barker nämner är ett resultat av en stark företagskultur som växt 

fram. En oförlåtande kultur, där de anställda håller sina kollegor fullt ansvariga för sina 

handlingar. Att använda kultur som ett styrmedel kan dock innebära flera nackdelar. Bang 

(1999) beskriver att ett resultat av en stark organisationskultur är att man kan bli fast i ett 

grupptänk. Detta innebär att en grupp människor får svårt att se realistiska värderingar och 

alternativa möjligheter då man har ett stort behov av enighet. Bang beskriver att detta 

grupptänk brukar innebära att man är hård mot gruppmedlemmar som försöker avvika från de 

normer som gruppen antagit och tenderar att generera press på medlemmar som uttrycker 

tvivel såväl för gruppen själv som allmänheten. Detta leder i sin tur till att medlemmarna 

utövar självcensur för att inte uppfattas som avvikare. 

 

Bang (1999) radar upp flera negativa aspekter med en stark organisationskultur och påpekar 

bland annat att den kan leda till att man hellre strävar efter att vara överens än att vara effektiv 

eller göra de korrekta valen. Är man en starkt institutionaliserad organisation med en enhetlig 

kultur menar Meyer & Rowan (1977) att man kan råka ut för en sorts målförskjutning. 

Effekten av detta kan bli att organisationens mål snarare blir att upprätthålla sin egen kultur än 

att sträva efter ekonomisk vinning. 

 

Bang beskriver också en motsättning mellan de som tror att man kan använda kultur som ett 

styrningsredskap inom en organisation och dem som tror att kulturen inte går att tygla. 
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8. Analys 
I forskandet om företag som anammat en organisationsmodell utan hierarkiska nivåer har vi 

stött på ett antal olika förhållningssätt till att arbeta chefslöst. Dessa skiljer sig i vissa 

avseenden åt, men har som gemensam nämnare att de saknar formell hierarki och att de 

traditionella funktionerna som en chef tidigare förväntades ha istället sköts av samtliga av 

organisationens medlemmar. Nedan kommer vi med hjälp av befintliga teorier försöka förstå 

och söka svar på hur dessa chefslösa organisationer fungerar, vad som är för- och nackdelar 

samt hur överförbart arbetssättet är. 

 

8.1 Frihet eller grupptryck? 
I samtliga organisationer vi studerat verkar de anställda ta sitt arbete på allvar och inte 

missbruka den frihet som påstås finnas inom företagen. Förespråkare för arbetsättet lägger 

stor vikt vid att påvisa hur denna frihet skapar ansvarstagande och glädje för de anställda. 

Barker (1993) påstår dock att denna frihet inte existerar, och menar att det skapas en strängare 

normativ kontroll om man låter en arbetsgrupp styra över sig själva. De arbetsgrupper han 

studerade hade varit mycket mindre förlåtande om någon bröt mot de normer gruppen 

etablerat. Detta ser vi som tydligast i Morning Star, då de ständigt återkommer till det 

fullständiga ansvaret de anställda har och den kollektiva kontrollen inom organisationen. 

Trots att det i resterande företag inte läggs samma betoning på just den kollektiva kontrollen 

är det ändå tydligt att den finns där, om än i olika mängd. Om problem och konflikter uppstår 

är det medarbetarna som förväntas att upptäcka och lösa dessa i samtliga organisationer. Om 

man ser till att även uppsägning är någonting medarbetarna förväntas att själva ansvara för, så 

blir den kollektiva kontrollen uppenbar.  

 

8.2 Vikten av motivation 
Vi har fått intrycket att de anställda självmant är villiga att lägga sin tid och energi på att 

uppnå organisationens mål utan behov av kontroll i någon form. Vi upplevde att det i alla de 

studerade företagen finns ett genuint intresse hos arbetarna att prestera sitt bästa och en vilja 

att skapa en arbetsplats där möjlighet till utveckling är stor. Denna motivation anser vi kan 

förklaras med McGregors X och Y teori. 

 

Att vara medproducent till en organisations framgångar tror vi kan vara en stor 

motivationsfaktor och tycker oss tydligt se det i de företag vi studerat. Vissa av dem betonar 
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den kollektiva kontrollen mer än vad andra gör, men vi är övertygade om att driften att 

prestera bra inom dessa organisationer kommer från andra håll än bara kontroll. Denna drift 

tillskriver vi just “Teori Y”, och är av uppfattningen att denna spelar en stor roll för samtliga 

av dessa organisationers framgångar. Att man verkar ha så få problem som är kopplade till 

oetiskt beteende eller egenvinning anser vi vara ett tecken på att man faktiskt lyckats att 

synkronisera de anställdas och organisationens mål. 

 

Det var för oss tydligt att det inte var lönen som lockade de anställda på BL Information, 

vilket också återspeglas i de små löneklyftor som finns inom organisationen och faktumet att 

den som tjänar mest i företaget har en lön på strax över 30 000 kr i månaden. Detta talar för 

att man har lyckats få de anställda till att bli vad Pink (2010) kallar typ I personer, vilket som 

ovan nämnts innebär att man snarare blir motiverad av interna faktorer än externa. Vi har 

även sett tecken på detta i andra företag. Detta kan också återspeglas i målsättningarna med 

företaget. När Lundén grundade företaget hade han inte mycket pengar själv och därför blev 

syftet med företaget att tjäna pengar. Idag när han han inte längre är i brist av pengar har 

istället företagets målsättningar förflyttats till att snarare handla om välmående för personalen. 

 

Även om vi fått indikationer till att man på både Menlo och Valve tjänar över 

industristandarden så är det de interna belöningarna som ständigt betonas i den data vi funnit. 

De interna belöningarna bekräftas bland annat av Varoufakis (2013) citat ”The sheer 

satisfaction of having shipped something that then get rave reviews by the customer base on 

steam is not to be scoffed at. It's a massive reward system.”. Ellsworth (2013) uppger dock att 

anställda på Valve väljer projekt efter vilken bonus de kan generera, vilket påvisar 

svårigheten med att göra ersättningen till en ickefråga. Att erbjuda bonusar och öppna upp för 

möjligheten att öka sin ekonomiska ersättning ser vi författare som ett hinder för att 

lönefrågan skulle kunna suddas ut. 

 

I samtliga av de studerade organisationerna har vi sett att man använder sig av de tre 

motivationsskapande faktorerna som Hackman & Oldham (1980) beskriver i ”The Job 

Characteristic Model”. Samtliga företag använder sig av vaga arbetsbeskrivningar och 

erbjuder de anställda möjligheter att arbeta med flera arbetsuppgifter utifrån egna preferenser, 

så länge man är tillräckligt kompetent för arbetsuppgifterna i fråga. Detta ger dels möjlighet 

till att använda sina varierade färdigheter och talanger, samtidigt som det ger individen 

spelrum att försöka rikta sina ansträngningar till arbete hen kan identifiera sig med. Med tanke 
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på den transparens som finns hos samtliga av de studerade organisationerna och att ansvaret 

för framgångarna inte är centraliserat till en eller ett par få personer så är vi övertygade om att 

man, som nämnts ovan, får en känsla av att vara medproducent till företagets framgångar. 

Detta torde vara ett bra redskap för att uppnå en känsla av ansvar. Vi har uppfattat att man 

anser att det är viktigt att ge varandra feedback inom organisationerna, både spontant men 

också via de formella utvärderingar som existerar i olika former inom alla företag vi studerat. 

 

Hackman och Oldham (1980) menar att dessa faktorer leder till arbetsberikning och påstår att 

detta i allmänhet ger större effekter på kvalitetet än vad det gör på produktivitet. Detta då den 

ökar tillfredsställelsen i att utföra en uppgift väl snarare än att motivera en person till att 

arbeta mer och snabbare. Denna teori förstärker vår tro om att den arbetsberikning som 

kommer i form av det fria arbetssättet skulle gynna företag som till större del är i behov av 

tankeverksamhet och skapande än t.ex. produktionsbolag. Av de organisationer vi studerat 

stämmer detta väl in på alla, med undantag för Morning Star, vars huvudsyssla ligger i att 

odla och processa tomater. Att det skulle vara sämre lämpat för Morning Star är dock 

ingenting vi sett bekräftelse på under vår studie. 

 

8.3 Jämlikhet och kommunikation 
Den genuina kommunikation som Nielsen ansåg vara så viktig, var för oss tydlig under 

besöket på BL Information. De anställda återkom ständigt till hur “högt till tak” det var inom 

organisationen. De anställda ansåg att man kunde ventilera kritik och tala om saker som vi 

själva hade dragit oss för att ta upp på de företag vi varit anställda på. Förespråkare för 

arbetssättet menar att man är tvungen att ha en miljö där individer är bekväma med att vädra 

sina åsikter och ta upp problem för att skapa en fungerande “beslutsmaskin”. Utan detta blir 

det svårt att driva förändring och därmed minskar även organisationens förmåga till 

anpassning. 

 

En av våra respondenter uttryckte dock att detta var någonting som inte gällde 

företagskulturen. Hen använde uttrycket “man svär inte i kyrkan” och påstod att det var mer 

troligt att hen skulle lämna företaget än att försöka förändra den kultur som så starkt är 

förknippad med organisationen. Då vi är av uppfattningen av att det chefslösa arbetssättet 

genererar en stark gemenskap genom känslan att man gör något unikt och känslan av att vara 

medproducent till organisationens framgångar, tror vi att det är väldigt svårt att undvika en 
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stark organisationskultur som ibland är av ondo. 

 

8.4 Kulturens roll i det chefslösa företaget 

Det finns en motsättning som berör huruvida man kan kontrollera kulturen inom en 

organisation och därmed använda det som ett styrningsredskap, eller om kulturen är någonting 

som inte kan tyglas utan endast självmant kan växa fram (Bang 1999). Vi uppmärksammade 

att kulturen i sig har en väldigt styrande effekt på människorna inom BL Information, 

exempelvis hur “den dagen den sorgen”-mentaliteten genomsyrar medarbetarnas arbetssätt. 

Vi ser också tendenser av en stark organisationskultur i både Menlo och Valve. Vi såg inga 

tecken på att den kultur som råder inom BL Information hade växt fram på något annat sätt än 

självmant från personalen i sig, och fick också det intrycket gällande Valve. Vi tycker oss 

dock kunna urskilja en hel del tecken på kultur som istället skapats av ledningen på Menlo, då 

de använder sig av artefakter att ena de anställda kring, så som vikingahjälmen eller 

företagsnamnet. Vi har dock inte sett någon möjlighet att faktiskt kunna avgöra vilken 

påverkan företagskulturen har på arbete och lojalitet hos varken Menlo eller Valve. 

 

Bang menar att en stark organisatinoskultur kan leda till att man hellre är överens än effektiv, 

och Meyer & Rowan (1977) menade beskrev en målförskjutning där man hellre fokuserade på 

att upprätthålla företagets kultur än att sträva efter ekonomisk vinning. Detta är i högsta grad 

relaterbart till BL Information, då såväl Lundén som alla de andra intervjuade uppger att 

organisationen i första hand existerar för att finnas till för de anställda och vara ett humant 

företag. En av respondenterna utövade vad vi anser vara den självcensur som Bang beskrev, 

då hen hade svårt att ta upp problem som berörde koordination med företaget som innebar ett 

ifrågasättande av dess kultur. Denna självcensur innebär att den “genuina kommunikation” 

som påstods uppstå mellan jämlikar i en chefslös organisation blir svår att uppnå. 
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8.5 Myten om pyramider 
Vi uppfattade det som att det största problemet i förändringsprocesserna vi beskrivit inom 

Ciba Geigy och Blaenau Gwent Council, varit att förändra medarbetarnas inställning. Detta 

kan förstås med hjälp av Nielsens (2004) förklaring om varför hierarkiska organisationer är en 

djupt rotad instution som sällan ifrågasatts. På grund av antaganden som uppkom för flera 

sekel sedan har den hierarkiska formen blivit en sådan självklarhet, så människor kan få svårt 

att acceptera andra typer av strukturer. 

 

En fråga som återkommit under studien berör just svårigheten för organisationens medlemmar 

att sig an och bli en del av en så främmande modell som ett chefslöst arbetssätt för många 

innebär. Förespråkare för att arbeta chefslöst menar att det egentligen är ett mer naturligt sätt 

att organisera sig på än den traditionella hierarkin. Människor styr sina egna liv utanför 

organisationen. Vi tar ansvar för att vi får i oss mat, att betala räkningar, vi gör stora inköp 

och hanterar de problem som uppstår och vi skaffar oss de resurser vi behöver för att bli 

glada. Förespråkarna menar att det är logiskt att vi behandlas som tänkande vuxna människor 

även när vi kommer till jobbet. 

 

8.6 Koordination utan kontroll 

För att koordinera personalens arbetsinsatser i en traditionell hierarkisk organisation finns det 

många metoder men tenderar dock att bygga på kontroll och auktoritet. Oftast brukar chefer 

ansvara för ett visst antal människor och det brukar vara dennes uppgift att koordinera dessa 

människors arbetsinsatser. Eftersom koordinering av arbete är en så pass viktig del i 

organisationer är det ingenting som chefslösa företag kan klara sig utan, utan måste istället 

hitta andra metoder för att differentiera och integrera arbete. I de organisationer vi studerat har 

man tagit ett kliv bort från det traditionella, kontrollerande arbetssättet men någon form av 

koordinering finns fortfarande kvar.  

 

CLOU-kontrakten man använder sig av på Morning Star är ett exempel på en annan typ av 

koordineringslösning än auktoritet. Genom att låta de anställda skriva kontrakt med sina 

medarbetare, där de anger vilka arbetsuppgifter de åtagit sig att göra och de mål de ska 

uppfylla skapas en typ av koordinering. Dessa kontrakt bildar en typ av organisationsschema, 

där man får en översikt över vem som ansvarar för vad och därmed också belyser vad som bör 

förbättras. 
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Valve låter sina anställda själva välja vilka projekt de vill arbeta med. Detta har man valt att 

inte koordinera, då man vill att de anställda ska få avgöra hur mycket resurser varje projekt 

ska få att röra sig med. Inom varje projekt använder man sig dock av projektledare som utgör 

projektets koordineringsfunktion. Genom att vara en typ av informationsnav i projekten kan 

de se till att varje medarbetare vet vad de kan göra och vad andra gör. 

 

Koordineringsfunktionen på Menlo ligger i morgonmötet de har varje dag, där arbetslagen 

turas om med att berätta vad de ska göra under dagen och vad de har åstadkommit sedan sist. 

Genom att göra detta har alla koll på vem som gör vad, samtidigt som det är ett forum att ta 

upp problem man har stött på och behöver hjälp med att lösa. 

 

På BL Information varierar graden av koordination beroende på var man arbetar inom 

företaget. Bortsett från veckomötena, som i sig blir en organiseringsfunktion i och med att 

man uppdaterar varann om vad som försegår, har man inga standardiserade 

koordineringsrutiner. Man förlitar sig till att individerna inom arbetsgrupperna ska koordinera 

sig själva. Huruvida en arbetsgrupp har mycket eller lite fokus på koordination beror helt på 

vilka människor som är i den. 

 

Gemensamt för alla dessa organisationer är att man själv har väldigt stort inflytande över vad 

man ska arbeta med och hur man ska utföra sitt arbete. Detta innebär en möjlighet för de 

anställda att söka sig till arbetsuppgifter de vet att de har talang för. Om den kollektiva 

kontrollen och de koordineringsfunktioner man använder sig av i sin tur fungerar som en 

form, som ser till att ansträngningarna riktas åt ett håll som gynnar organisationen, så borde 

arbete kunna koordineras i organisationer som dessa. Vi har med andra ord funnit metoder för 

att koordinera arbete i organisationer som dessa, och anser att det är av stor vikt att man 

faktiskt använder dessa. Att låta koordinering spontanutvecklas låter i våra öron som som ett 

Laissez-faire ledarskap, vilket vi anser är högst oeffektivt. 
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9. Slutsats             
Vi har dragit slutsatsen att det chefslösa arbetssättet kan fungera. 

Det faktum att de företag vi studerat existerar och är lönsamma svarar egentligen i sig självt 

på frågan. För att överväga detta arbetssätt krävs en tro på att människorna inom 

organisationen faktiskt vill göra bra ifrån sig och inte bara ser arbete som någon nödvändigt 

ont. Om motivationen till att prestera kommer från personen själv, ter det sig enligt oss 

överflödigt att ägna resurser till att kontrollera att denne faktiskt gör det. Vi är av 

uppfattningen att arbeta chefslöst fungerar, förutsatt att man hittar sitt sätt att sköta 

arbetsfördelning och koordinering. Vi tror att arbetssättet till stor del fungerar på grund av 

gemenskap. Att inte rapportera till någon som står hierarkiskt högre upp än du, utan endast stå 

till svars inför dina jämlikar som du skapar organisationens framgångar tillsammans med, tror 

vi skapar en känsla av ägarskap i företaget. 

 

Vi har dragit slutsatsen att fördelarna som förespråkare hävdar finns - stämmer. 

Studien visar på att ett arbetssätt utan chefer frigör den potential som de anställda besitter, då 

varje individ själv kan avgöra hur och till vad den ska använda sina färdigheter för att på bästa 

sätt kunna göra sitt jobb. Det hjälper till att skapa en miljö där idéer kan röra sig fritt istället 

för att behöva godkännas av personer högre upp i hierarkin. Detta skapar ett välmående vilket 

för organisationen är positivt då det kan minska sjukskrivningar och resultera i låg 

personalomsättning. Höga kostnader för chefslöner försvinner och beslut som fattas har per 

automatik en majoritet av företaget bakom sig, istället för endast handfull beslutsfattare. Det 

ökar även engagemang och lojalitet. 

 

Vi har dragit slutsatsen att mycket kan gå fel och därmed skapa nackdelar 

Vi är medvetna om att mycket av det vi beskrivit i uppsatsen haft en positiv ton och 

inställning. Det anser vi har mycket att göra med att företagen vi studerat också har det och att 

det därför är enkelt att lita blint på att det fungerar och är ett bra arbetssätt. Men vi är också 

medvetna om att allt kanske inte går eller fungerar som det gör för våra studieföretag och att 

det finns andra som provat men som inte lyckats. Det finns en möjlighet att anställda utnyttjar 

systemet utan att det upptäcks. Det är även möjligt att den gemenskap vi talat om tidigare som 

vi tror finns i stor grad i chefslösa organisationer, inte alls gör det. Ett scenario vi tänkt oss är 

möjligt är på företag där de anställda gör mycket självständigt arbete men ändå är i behov av, 

eller åtminstonde hade fungerat bättre med samordning och möten. När det inte finns en 

chefsfigur som drar ihop dessa möten och det inte finns någon regel om att det ska ske varje 
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vecka - vem ska då ordna det? Om ingen av de anställda ser till företaget utan bara fokuserar 

på sitt eget arbete så kommer det chefslösa arbetssättet aldrig att fungera optimalt. Då behövs 

det något eller någon som för företaget framåt och kan se det i ett större perspektiv än vad 

anställda som bara fokuserar på sina uppgifter kan/gör.  

 

Detta får oss även att tänka på att vikten av att anställa rätt personer med rätt inställning är så 

mycket större i chefslösa organisationer än traditionella. Det kan i sin tur kräva mer resurser 

av företaget än vad som vanligen är nödvändigt när man väljer att anställa.  Det är mer som 

står på spel då det med för många personer med fel inställning skulle kunna stoppa upp hela 

företagets driv.  

 

Detta ser vi som de två viktigaste nackdelarna med det chefslösa arbetssättet.  

 

Vi har dragit slutsatsen att det går att applicera på de flesta typer av organisationer 

Vi trodde från början att detta arbetssätt endast skulle kunna fungera i en viss typ av 

organisation där man har stort behov av idéer och kreativitet, men vi är nu av åsikten att detta 

arbetssätt skulle fungera i de flesta typer av organisationer. Vi har sett exempel på både stora 

och små organisationer som lyckas arbeta utan chefer vars kärnverksamhet sträcker sig från 

utveckling av dataspel till odling och behandling av tomater. Om en organisation är lämplig 

för att arbeta utan chefer beror enligt oss mer på hur de anställda förhåller sig till det än vad 

organisationen faktiskt gör. Vi tror också att det går att implementera ett chefslöst arbetssätt i 

existerande företag, men likt andra stora omstruktureringar kan det vara påfrestande för 

företaget och kan vara en process som väcker stort motstånd, i och med att det är svårt att 

förändra sitt förhållningssätt. 

 

Vi har dragit slutsatsen att en chefs funktioner kvarstår, även om positionen försvinner 

Det är tydligt att en chefslös organisation inte saknar varken styrning eller kontroll. Dessa 

funktioner har istället förflyttats till självstyrning och kontroll genom sina jämlikar. I företag 

med stark kultur kan kulturen komma att ta över rollen som chef genom att indirekt styra och 

begränsa de anställda. En av nackdelarna förnkippade med en för stark företagskultur är att 

det kan skapa en målförskjutning där man strävar efter att bevara kulturen istället för 

ekonomisk vinning. Vi ser hur det ur ett organisatoriskt perspektiv kan ses som negativt, men 

vi har ställt oss frågan vad det egentligen är som är fel med att sträva efter välmående istället 

för pengar? Dessa företag, och i synnerhet BL Information menar dessutom att välmående 
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anställda i ett företag per automatik resulterar i ekonomisk lönsamhet. 

 

Vi har dragit slutsatsen att chefslösa företag måste finna en metod att koordinera sitt arbete 

I en traditionell hierarki sköts koordination med hjälp av auktoritet. Vi har funnit att viss 

koordinering kan fungera på liknande sätt i en chefslös organisation, skillnaden är att det 

uppstår en kollektiv kontroll istället för kontroll av en överordnad. Det kan dock vara svårt att 

få en överblick över vad som görs inom organisationen om koordineringsarbetet är utspritt på 

samtliga anställda. För att kunna behålla ett effektivt arbetssätt i dessa typer av organisationer 

menar vi att det krävs att man hittar ett sätt att differentiera och integrera ansträngningarna 

som görs. Vi har sett detta göras med hjälp av projektledare, möten och  kontrakt mellan 

anställda och med all säkerhet finns det flera sätt. Vi anser det vara av vikt att man tar 

koordinering av arbete på allvar. Att låta det spontanutvecklas bland medarbetarna kan gå bra, 

men är enligt oss en enorm chansning. 

 

Vi har dragit slutsatsen att chefslöst arbete kan anta många former 

Hur pass chefslöst ett företag egentligen är kan skilja sig åt. Ett företag har alltid en grundare, 

ägare eller VD. Även om denna inte ser sig själv som chef ser vi det som motiverat att ställa 

sig frågan om ett företag, i och med en redan given distinktion mellan anställd och 

grundare/VD, går miste om vad man hoppats att det chefslösa arbetssättet ska resultera i. 

Dessa personer besitter makt och har möjligheter som inte andra anställda har, oavsett grad av 

decentralisering eller människosyn. Vi har sett exempel där VDn avskedat 25 personer utan 

förvarning, ensam anställt ett helt team och varit the-go-to-guy för missnöje av lönen. 

Företagen vi studerat förhåller sig olika till VDn/grundare. I vissa fall står de för de 

strategiska besluten och i vissa fall är denne inte mer ansvarig än resterande personal i något 

avseende. På Menlo finns det en ledningsgrupp som sätter strategiska mål så även om de 

anställda får bestämma mycket själva så är vi av uppfattningen att de strategiska målen 

påverka hur de operativa besluten tas. Vi kan inte rå för att se det som en tvådelad hierarki. 

Även fast ingen direkt talar om för någon annan vad den ska göra, så gör de mål man sätter 

det åt en. Det visar också på att en viss del av företaget skulle ha mer kompetens eller är 

bättre, då de har previlegiet att sätta långsiktiga mål som påverkar alla andra. Det är dock 

tydligt att vare sig man vill kommunicera detta eller ej så förekommer det på samtliga företag 

en person med formell eller informell befogenhet som man tenderar att vända sig till för att 

lösa problem om konflikter som uppstår. Detta innebär inte i våra ögon att det chefslösa 

företaget inte är chefslöst utan att denna person istället ses som en konflikthanterare. 
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Vi har dragit slutsatsen att chefslöshet är ett växande fenomen 

Vi anser att ett cheflöst arbetssätt är en naturlig följd på den utveckling som gått från 

industrialismens ohumana syn på människan och tanken på ett centraliserat beslutsfattande, 

till en mer human människosyn och trender av tillplattning av organisationer. Att fenomenet 

idag inte fått större spridning tror vi inte beror på att huruvida det fungerar eller inte, utan 

snarare på var vi befinner oss på förändringens kontinuum. Vi tror att institutionen kring hur 

organisationer bör se ut kommer att minska i takt med att fenomenet växer och spår därför en 

framtid där chefsyrket blir mindre vanligt för varje decenium som går. 

 

Vi vill lämna er med ett par sista ord 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att; ja, det finns företag utan chefer och ja, de vi 

tittat på fungerar. Fördelarna är många förutsatt att man tar de centrala kraven vi ovan nämnt i 

beaktning. Som vi nämnt förekommer det olika grader av chefslöshet och vi upplever det som 

att kritiker till arbetssättet tenderar att vilja påvisa att det inte är möjligt att vara helt chefslös 

och att fenomenet därmed skulle vara en utopi. Vi ställer oss dock frågan om det ens tjänar 

något syfte att spekulera i huruvida dessa företag är fullkomligt chefslösa eller inte, och om 

det kan vara så att triumfen i arbetssättet egentligen ligger i den känsla av ägarskap för de 

anställda det ger upphov till. 

 

Det chefslösa arbetssättet bygger på ett antagande att människor kan tillföra någonting till 

organisationen av egen fri vilja. Det hela bemöts ofta med en stor skepsis, trots att det finns 

många andra exempel som utgår från samma grundtanke. Endast drivna av sin egen vilja, 

skapar en enorm skara människor runtom i världen tillsammans en onlineencyklopedi i form 

av Wikipedia. Människor anstränger sig och skapar organisationer på Internet för att kopiera, 

texta och sprida filmer. Man delar sina hem på Couchsurfing och hittar 

samordningsmöjligheter genom Facebook. I grunden av dessa företeelser finns en enkel tro 

och övertygelse; att vi i våra företag, samfund och nationer kan åstakomma mer tillsammans. 
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