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Sammanfattning 

 
Enligt Norstedts Svenska ordbok (2001:672) är lättja en obenägenhet hos människor att utföra 
arbete. Obenägenhet till arbete är när man som arbetstagare kan arbeta men inte vill. Lättja är ett 
relativt outforskat fenomen på arbetsmarknaden och ett svårt begrepp att definiera. Arbetstagare 
som ägnar sig åt lättja är något som vi insett förekommer i de flesta organisationer. Lättja hos 
arbetstagare kan ses som ett problem som vi tror att personalchefer kan ha svårt att hantera. Vi 
tror även att lättja i organisationer kan vara svårt att reflektera över om man som personalchef 
inte har erfarenheten av detta. Syftet med vår undersökning är att öka förståelsen av lättja i 
organisationer, förstå hur lättja förekommer och även hur den kan hanteras. Därför valde vi att 
formulera följande frågeställningar: 
 

- Varför förekommer lättja i organisationer? 

- Hur yttrar sig lättja inom organisationer? 
- Hur hanterar man som personalchef lättja i organisationer? 

 
I vår teoretiska ram redogör vi för hur tidigare forskare ser på arbete och arbetstagare som inte 
arbetar. Vi tar även upp fem olika begrepp som vi anser kan reflekteras till lättjans förekomst i 
organisationer. Dessa är motstånd, välbefinnande/rättvisa, motivation, work-life balance och 
kommunikation. Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi valde att intervjua sex individer 
med personalansvar. Detta för att få en djupare förståelse för lättja i organisationer.  I vårt 
resultat och analysavsnitt kopplar resultatet vi fått av våra intervjuer med vår teoretiska ram. 
Presentationen av resultatet och analysen delades in efter våra tre frågeställningar. Eftersom lättja 
är ett svårt att definiera fick vi många spridda och intressanta svar. Resultatet visar att lättja 
förekommer i de flesta organisationer vi besökt. Det visar även att lättja yttrar sig främst genom 
att arbetstagare surfar på internet och uträttar privata angelägenheter under arbetstid. Resultatet 
visar även att hanteringen av lättja görs bland annat genom kommunikation och samtal, kontroll 
och motivation. I vårt avslutande kapitel besvaras våra frågeställningar mer specifikt och 
sammanfattande. Vi diskuterar svagheter och styrkor med vår undersökning och andra tankar 
som vi stött på under undersökningens gång. Slutligen presenteras tips på framtida forskning om 
ämnet. Där vi anser att det skulle vara intressant att se lättja utifrån ett arbetstagarperspektiv.  
 



Förord  
 
Vi vill börja med att ge ett stort tack till vår handledare Jonas Axelsson som introducerade oss till 
detta ämne. Han har med sitt interesse och engagemang vart ett stort stöd för oss i vårt uppsats 
skrivande.  
 
Vi vill även tacka alla våra respondenter för att de ställt upp och deltagit i vår undersökning.  
 
Vi har under uppsatsens gång delat på arbetsbördan. Varje huvudavsnitt delade vi upp så att vi 
gjorde hälften var. Lite krasst kan vi säga att Sandra koncentrerat sig på den första hälften av 
teorin och Åsa på den andra hälften. Trots denna uppdelning har vi båda självklart bidragit till 
båda delarna av teorin. Vissa delar som resultat och analysdelen gjorde vi tillsammans. 
 

Tack! 
 
 
_________________    _________________ 
Sandra Olsson    Åsa Grehn 

 
 
Karlstads Universitet, juni 2011 
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1 Inledning 
  
 
I detta inledande kapitel presenterar vi bakgrunden till vår studie, vi beskriver syftet med studien och våra 
frågeställningar. Vi beskriver vilka avgränsningar vi gjort samt tidigare forskning om ämnet. Slutligen presenterar 
vi uppsatsens disposition.  
 

 
Bakgrund 
 
Vi har under våra tre år på universitetet fått en inblick i olika problem som kan uppstå mellan 
arbetsgivare och arbetstagare. Ett problem som vi aldrig har fått någon kunskap om och som vi 
båda är nyfikna på är hur lättja förekommer i organisationer och hur arbetsgivare hanterar lättja 
hos sina arbetstagare. Lättja kan definieras på olika sätt, som vi nämnt i sammanfattningen är 
enligt Norstedts Svenska ordbok (2001:672) lättja en obenägenhet att arbeta. Vi bedömer att lättja 
tillhör något förgånget och det finns inte mycket forskat kring lättja i organisationer. Vi har dock 
stött på forskning som menar att konsekvenser av att arbetstagare utför privata angelägenheter 
under arbetstid kan få kostsamma följder för en organisation (D'Abate, 2005: 1010f). Detta är 
också en anledning till varför vi valt att undersöka lättjan i organisationer.  Eftersom forskningen 
om lättja är relativt tunn består vårt teoriavsnitt inte av en enda stor teori utan av flera delar som 
behandlar ämnet. När lättjan väl nämns i arbetsvetenskaplig litteratur är den som en del av andra 
teorier som exempelvis motstånd eller motivation. Vi har valt att se på lättja ur en annan 
synvinkel som vi illustrerar i modellen nedan.  

                                      
 Figur 1. Begrepp som kan utgöra intressanta aspekter av lättja. 

 
Som modellen visar är lättja huvudämnet i vår uppsats. Motstånd, välbefinnande/rättvisa, 
motivation, work-life balance och kommunikation är alltså områden som vi tror kan utgöra 
intressanta aspekter av lättja.   
 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår uppsats är att få en förståelse för varför lättja förekommer, på vilket sätt lättja 
förekommer och hur den hanteras och motverkas i organisationer av personalchefer. 
 
Utifrån syftet har vi kunnat formulera tre frågeställningar som vi kommer att besvara: 
 

- Varför förekommer lättja i organisationer? 

- Hur yttrar sig lättja inom organisationer? 
- Hur hanterar man som personalchef lättja i organisationer? 

 

Lättja

Motstånd
Välbefinnande

/rättvisa Motivation
Work-life
balance

Kommunikation
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Avgränsningar 
 
Lättja är ett begrepp som är svårt att definiera utifrån endast ett perspektiv. Vi valde att begränsa 
oss genom att undersöka om lättja var ett problem på arbetsmarknaden och att koppla lättja till 
de fem begreppen motstånd, rättvisa och välbefinnande, motivation, work life balance och 
kommunikation. Eftersom tiden för uppsatsen var begränsad valde vi att göra avgränsningar 
genom att endast intervjua personer med någon form av personalansvar och utelämna övrig 
personal i respektive organisation.  

 
 
Tidigare forskning 
 
Tidigare forskning har gjort inom synen på arbete och fritid. Detta anser vi är intressant att visa i 
vår uppsats för att läsaren ska få perspektiv på hur arbete och fritid kan diskuteras. 
Ottosson och Rosengren (2009) har skrivit en artikel, ”Det här är hög standard - Peps, SAF och 
sextimmarsdagen 1975”.  SAF heter nu mera Svenska näringsliv. I artikeln skriver de bland annat 
om synen på arbete. De nämner att vi människor har ett behov av att arbeta, att arbeta anses vara 
ett mänskligt behov och en central mänsklig verksamhet. I artikeln har Ottosson och Rosengren 
använt sig av Svenska näringsliv för att få information om arbetssyn och om hur människans 
välbefinnande påverkas av att arbeta. Enligt Svenska näringsliv mår människan dåligt av att arbeta 
för lite, Svenska näringsliv skriver att människan är skapt för att arbeta. Svenska näringsliv har 
baserat denna information på filosofer och tänkare som menar att arbete är bra för både samhälle 
och individ. De människor som har ett arbete som de finner intressant och där de i stort sett kan 
bestämma sin egen arbetstid själv väljer oftast att arbeta fler timmar än vad de behöver (Ottosson 
& Rosengren, 2009:20). Fritid är ingen rättighet, utan något som man som människa ska förtjäna. 
Fritid bör ses som en belöning för att man har utfört ett bra arbete, inte något som man har för 
att man är lat och inte orkar arbeta. Den som arbetar ses som en positiv och beundransvärd 
person, medan den som inte arbetar ses som en osolidarisk samhällsparasit (Ottosson & 
Rosengren, 2009). 
 
När vi sökt efter litteratur om lättja har vi stött på boken Hej lättja av författare Corinne Maier.  

Maier (2005) är en av få författare som skrivit om begreppet lättja ur ett arbetsperspektiv. 
Maier skriver i inledningen av sin bok: 
 

Hör hit, alla tjänstemän! Det här är en provokativ bok som är tänkt att >>demoralisera>> er, det vill säga 
få er att mista moralen. Den ska hjälpa er att utnyttja företagen där ni är anställda; hittills är det ju ni som 
har betjänat dem. Den kommer att förklara för er varför de ligger i ert intresse att arbeta så lite som möjligt 

och hur ni ska kunna sänka systemet inifrån utan att det märks (Maier, 2005:9) 
 
Maier menar att företag inte vill sina arbetstagarna väl och att de inte följer de värden de själva 
förespråkar. Hon uppmanar tjänstemän att vara aktivt oengagerade och att börja utnyttja 
företegen istället för att själva bli utnyttjade. Detta genom att diskret inte göra något alls. Maier 
skriver att det inte finns någon som gillar att arbeta, hade man gjort det hade människor arbetat 
gratis. Arbeta gör man bara för att kunna konsumera (Maier, 2005). 

 
 
Uppsatsens disposition 
 
Efter detta inledande kapitel kommer vi att presentera vår teoretiska ram som vi valt att använda 
oss av. Vi vill med hjälp av denna ge läsaren en förståelse för hur vi och andra forskare ser på 
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lättja i organisationer. I metod kapitlet kommer vi att redogöra för vårt tillvägagångssätt alltså hur vi 
har samlat in vårt material och varför vi valt att använda oss av det urval och metodval vi gjort. 
Vi kommer även diskutera giltigheten och tillförlitligheten med vår undersökning.  Sedan 
kommer vi att visa vårt resultat i ett analys och resultat kapitel.  Här kommer vi att diskutera vårt 
resultat och visa hur vi analyserat och kopplat resultatet med vår teoretiska ram. I vårt avslutande 
kapitel kommer vi att ha två olika delar, slutsats och avslutning. I slutsatsen kommer vi att 
besvara varje specifik frågeställning. I avslutningen kommer vi att diskutera styrkor och svagheter 
med vår undersökning, våra egna tankar och funderingar. Avslutningsvis kommer vi att ge förslag 
på fortsatt forskning inom ämnet.  
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2 Teoretisk ram 
 

 
Detta kapitel är indelat i två delar. I del I avser vi att diskutera arbetskritik ur en tanketradition där arbetets 
värde ifrågasätts. Vi diskuterar även tidigare forskares syn på fenomenet. I del II kommer vi att diskutera våra 
fem olika begrepp från figur 1 i inledningen. Detta gör vi för att ge läsaren en tydlig bild över hur vi kopplar dessa 
begrepp till lättja.  
 

 
Del I 
 

Arbetskritik och historisk bakgrund 
 
Som vi nämnt tidigare är begreppet lättja inget som förekommer mycket i arbetsvetenskaplig 
litteratur. Vi valde att beskriva lättja ur ett arbetskritiskt perspektiv för att visa hur arbete och 
fritid sett ut över tid. De arbetskritiker vi använt oss av är Paul Lafargue (1988/1848), André 
Gorz (1984) och Roland Paulsen (2010).  
 
Lafargue menar att antikens filosofer lärde ut att arbete var en förödmjukelse mot människan och 
diktarna under samma tid hyllade lättjan som om det vore en gudagåva. De människor som tyckte 
om att arbeta var endast bönder och de människor som ägde egna handelsbodar (Lafargue, 
1988/1848:39f). År 1770 publicerades en artikel vid namn ”Essay on Trade and Commerce” och 
författaren till denna artikel skrev dels om hur man skulle kunna bekämpa lättja och få bort de 
känslor som lättjan skapar som tillexempel stolthet och oberoende. Författaren till artikeln ansåg 
att man skulle låsa i de fattiga människorna i så kallade ”skräckhus”, och i dessa skräckhus 
menade författaren att de fattiga skulle arbeta 14 timmar om dagen, där man räknar bort två 
timmar för matrasten. Under 1700-talen var den ideala arbetstiden 12 eller 14 timmar om dagen 
för både män, kvinnor och barn. Detta århundrade var smärtans, eländets och korruptionens 
århundrade, då både kvinnor och barn skulle arbeta hårt (Lafargue, 1988/1848:41ff). 
 
Lafargue nämner i sin bok när maskinerna tog över arbetet som människan gjort i flera år. Han 
jämför en handknypplerskas arbetsprestation med en knypplingsmaskin. En handknypplerska gör 
ungefär fem maskor i minuten medan en knypplingsmaskin gör trettiotusen maskor under en 
minut. Han beräknade att varje minut som knypplingsmaskinen arbetar gör den att 
handknypplerskan får tio lediga dagar. Resultatet av att maskinerna tar över människans arbete är 
att människan istället försöker att övervinna maskinernas kapacitet och att det i sin tur leder till 
att den fritid som människan hade sakta upphörde på grund av att maskinerna tog över arbetet 
(Lafargue, 1988/1848:58).  
 
Lafargue visar siffror på hur många som var sysselsatta under år 1861. Antalet invånare i England 
och Wales under den tiden var 20 066 244. Han räknade bort alla som var för unga eller för 
gamla för att arbeta, de kvinnor som inte var sysselsatta och de människor som livnärde sig på 
andras hårda arbete (dessa människor var poliser, präster, ämbetsmän, armén, prostituerade, 
konstnärer samt vetenskapsmän). Efter att dessa räknas bort från de människor som ansågs vara 
sysselsatta återstod åtta miljoner produktiva människor av båda könen samt vissa kapitalister som 
var producerande inom exempelvis handeln (Lafargue, 1988/1848:62f).  
År 1831 revolterade arbetstagare och de menade att kapitalisterna och de rika också skulle sättas i 
sysselsättning. De revolterande slagorden var bland annat ”den som inte arbetar, han skall heller 
inte äta”, de revolterande arbetarna sa även att de var ”beredda att dö för att få arbeta” (Lafargue, 
1988/1848:107). 
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En fransk arbetskritiker vid namn André Gorz vågade ifråga sätt arbetets helighet. Hans sätt att 
se på arbete drevs hårt fram av honom och han blev därför en stor arbetskritiker. 
Han ville ge hans läsare en kritisk syn på arbete och för att visa det skrev han:  
 

ja, din intuitiva arbetsavsky är befogad. Arbete är i sig en fördummande övning i konkurrens, 
lydnad och makt. Det är dessutom en dyr disciplineringsapparat som mer än något annat tär på 
mänskliga och naturliga resurser; en apparat som sedan lång tid frikopplats från skapandet av 
välstånd och numera har sig själv som mål. (Svenska dagbladet, 2010:16) 

 

Gorz och Lafargue står som symboler för den extrema arbetskritiken. Deras gemensamma analys 
av arbete är att det är ett problem, alltså ett av samhällets grundproblem. Idag anser vi att 
exempelvis miljöförorening är ett grundproblem, men Gorz och Lafargue ansåg att det var när vi 
människor behöver anstränga oss genom att arbeta (Svenska dagbladet, 2010:16). 
 
Gorz (1984) skriver om hur synen på arbete och fritid sett ut över tid. Synen på arbete var att 
man som människa skulle arbeta mycket för att tjäna mycket pengar, arbetet var det viktigaste i 
livet. Synen på detta förändrade då det skedde en undersökning år 1979 i Tyskland. Den visade 
att 88 procent av människorna som befann sig på arbetsmarknaden hade en önskan om att få 
arbeta mindre trots att det skulle leda till att de tjänade mindre pengar. Dessa människor valde 
hellre att ha mer fritid än att tjäna mer pengar. Efter detta skedde en förändring på 
arbetsmarknaden, fritiden blev mer uppmärksammad och människorna ägnade sig mer åt att vara 
lediga och ta det lugnt (Gorz, 1984:186). 
 
Varför vi valt att nämna dessa två arbetskritiker är för att vi anser att deras syn på arbete är en bra 
koppling till synen på lättja. Gorz och Lafargue anser att arbete är något som vi inte bör syssla 
med eller i alla fall bör vi människor minska på antalet arbetstimmar och ägna oss mer åt att vara 
lediga. Vi anser att Gorz och Lafargue hyllar lättjan, att vi människor bör vara mer lediga och lata 
oss istället för att arbeta. 
 
 

Roland Paulsen 
 
Roland Paulsen är även han en arbetskritiker. Paulsen (2010:21–26) skriver att under 
industriutvecklingen ansågs arbete som en plikt, ett sundhetstecken och det var ett bevis på att 
man var en stark människa. Arbete skulle garantera ekonomiskt oberoende, bidra med ett socialt 
nätverk och att människor skulle självförvekligas. Paulsen skriver om de välkända filosoferna 
Platon och Aristoteles arbetskritik. De ansåg att arbete var en distraktion som gjorde att vår 
koncentration på annat som är viktigare än arbete brister. De ansåg att fritiden och i princip allt 
som inte hade med arbete att göra var viktigast. De som delar Platons och Aristoteles syn på 
arbete idag anser att arbete är otillfredsställande och en ovilja hos sig själv. Enligt 
attitydundersökningar som gjorts visas det att de flesta anser att familjen, vännerna och 
fritidintressena är viktigare än att arbeta. Aristoteles menade att meningen med livet var att 
utveckla sig själv och sin kropp och för att man skulle lyckas med det behövde människan fritid. 
 
Vi valde att använda oss av vad Paulsen skriver ovan för att vi vill visa att det alltid har funnits 
både positiv och negativ syn på arbete. Det som Platon och Aristoteles menade med fritid är 
något som vi i vissa avseenden kan koppla till vad vi menar med lättja. Lättja är en obenägenhet 
till att arbeta och det är bland annat det Platon och Aristoteles ville visa med sina påståenden om 
arbete. Arbete enligt dem är något som är otillfredsställande och det är något som människan inte 
borde ägna sig åt, utan människan borde var mer fri och ägna sig åt sig själv och sina nära och 
kära.   
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Paulsen (2010) har även skrivit en artikel ”Maskning = motstånd en typologi över tomt arbete”. I 
den artikeln beskriver han hur människor ägnar sig åt ”tidspill” på olika sätt, hur man kan 
undvika att arbete och varför man gör det. Han använder sig av olika begrepp som förklarar hur 
människor kan lata sig och undvika arbete under arbetstid. Vi kommer bland annat ta upp dessa 
begrepp här nedan och vi anser att en del av dessa passar bra in på hur vi definierar lättja. 
 
Paulsen inleder sin artikel med att berätta att en ny typ av studier har blomstrat och det man 
studerar är hur stor mängd tidsspill som kontorsarbetare ägnar sig åt. Han nämner även att den 
arbetssociologiska forskningen visar att arbetsmarknaden blivit mer intensiv och att det bland 
annat lett till att en del människor blivit utbrända. Trots detta förekommer det att genomsnittet 
av kontorsarbetarna ägnar en och en halv till tre timmar per arbetsdag åt bland annat privata 
angelägenheter. Det finns forskare som har gjort mätningar på hur ofta och när människor 
använder sig av webbplatser som bland annat pornografiska och internetshopping sajter. Det 
visade sig att cirka 70 procent av den amerikanska användningen av pornografiska sajter och cirka 
60 procent av användningen av internetshopping sajter var under dagtid, mellan klockan 9.00–
17.00. Detta är ett tecken på att människor som arbetar ägnar sig åt privata och andra icke 
arbetsrelaterade saker under arbetstid (Paulsen, 2010:11f). 
 
Paulsen har i sin artikel definierat tidspill på olika sätt och använder sig av olika begrepp. Följande 
begrepp förklarar hur arbetstagare kan undvika formellt arbete under arbetstid (Paulsen, 
2010:11f). 

 
- Tomt arbete: Paulsen definierar tomt arbete på följade sätt ”den andel av vår betalda 

arbetstid som vi ägnar åt annat än arbete” (Paulsen, 2010:15). Denna definition är ett bra 

exempel på hur även vi ser på lättja. En anledning till varför tomt arbete kan uppstå enligt 
en enkätundersökning som Paulsen hänvisar till är att de anställda anser att de inte har 
tillräckligt med arbetsuppgifter. (Paulsen, 2010:15ff) 
 

- Slack: Anställda som är oengagerade i sitt arbete kan finna att andra saker är viktigare som 
bland annat att skriva på sin avhandling eller att lyssna på musik. En person som slackar 
arbetar inte för att den finner det motiverande att producera utan den arbetar för de 
vinster som följer när man arbetar exempelvis, lönen, det sociala ungänget. (Paulsen, 
2010:18) 

 
- Maskning: En anställd som ”maskar” har en stor brist av engagemang och ingen etisk 

relation till sina arbetsuppgifter. En anställd som maskar vill undvika så mycket som 
möjligt av sina arbetsuppgifter utan att riskera att bli av med jobbet. Enligt 
intervjupersonerna i Paulsens artikel finns det två huvudregler för hur maskning bör gå 
till bland arbetstagare. Den första är att maskning aldrig ska kunna vara orsaken till 
patienters skador (om maskning sker inom vård och omsorg). Den andra är att man aldrig 
får belasta sina kollegor med sina egna arbetsuppgifter. (Paulsen, 2010:20)  
Anställda som planerar att byta jobb kan ha en tendens att bli mindre engagerade i deras 
nuvarande arbete och det kan leda till att den anställda börjar exempelvis maska. (Paulsen, 
2010:15) 

 
- Rekreation: Paulsen vill klart och tydigt visa att rekreation och maskning inte har samma 

betydelse. Han beskriver begreppet att anställd bör ta sig tid att vila under arbetstid ibland 
för det lönar sig i längden, ledningen kan ibland uppmana sina anställda till att vila 
(Paulsen, 2010:19). 
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I tillägg till detta anser vi att det finns två typer av rekreation, den positiva och den negativa. Den 
positiva rekreationen är då när arbetsgivaren uppmanar sina arbetstagare att vila under arbetstid 
för att det kan vara lönsamt i längden. Vi anser att om arbetstagare får möjlighet till detta kan 
exempelvis utmattning undvikas och att arbetstagarna inte latar sig i onödan. Den negativa 
rekreationen anser vi är då arbetstagare undviker sina arbetsuppgifter genom att smita undan och 
lata sig som i sin tur kan exempelvis leda till att sina kollegor får göra arbetsuppgifterna istället.  
 
Paulsen (2010:16) berättar om en webbprogrammerare som beskriver en arbetsplats som han 
besökt som en stor lekplats för vuxna. De anställda på den arbetsplatsen ägnade cirka en timme 
per dag åt att utföra det arbete som de var formellt tillsagda att göra, resterande av arbetstiden 
gick åt till att ”leka”. Leken kan vara i form av att arbetstagarna surfar runt på olika internetsajter 
för att fördriva tiden, att de skickar olika skämt och länkar till varandra och diskuterar var de ska 
äta på lunchen via Messenger.  
 
Vår syn på lättja är dels när arbetstagare ägnar sig åt att surfa runt på olika internetsajter och 
uträtta privata saker under arbetstid. Genom att uträtta privata saker under arbetstid anser vi kan 
innebära att arbetstagaren vill spara tid till annat när arbetstiden är över och istället ägna sig åt 
familjen. Att leka på sin arbetsplats anser vi också är en form av lättja, arbetstagarna ägnar sig åt 
annat än sina arbetsuppgifter och istället roar sig med saker som de anser är mer tillfredställande.  
 
Definitionen som Paulsen gör av både slack och maskning kan vi koppla till vad vi anser att lättja 
är. Alltså att man som arbetstagare ägnar sig åt annat än sina arbetsuppgifter under arbetstid. Med 
lättja menar vi bland annat att det inte finns något engagemang hos arbetstagaren och att man 
som arbetstagare vill undvika sina arbetsuppgifter så mycket som bara går utan att ledningen ska 
upptäcka det. 
 
 

Frederick W Taylor  
 
Taylor (1911) har diskuterat begreppet ”soldiering”. Han menar att soldiering är då människan är 
ineffektiv och ”tar det lugnt” under arbetstid. Vi vill använda oss av Taylor i vår uppsats för vi 
anser att lättja har en naturlig koppling till vad Taylor skriver om soldiering. Lättja är enligt oss en 
form av ineffektivitet hos människor och när arbetstagare tar det lugnt under arbetstid. 
 
Enligt Taylor (1911:9) var det huvudsakliga syftet i organisationer att ha en god ekonomi och det 
får man bland annat genom att ha en maximal produktivitet. Taylor menade även att det är viktigt 
att både arbetstagare och ledningen ska vara utbildade och att varje individ ska utvecklas under 
sin arbetstid. Taylor hävdade att arbetstagare kan vara ganska ineffektiva under delar av sin 
formella arbetstid. Enligt honom fanns olika skäl till varför arbetstagare var ineffektiva: 
 

- Att öka produktionen hos människan eller maskiner skulle göra att människor skulle 
bli utan jobb. 
 

- Dåliga ledningssystem, resulterar i att arbetstagare skulle börja ”maska” eller arbeta 
långsammare.(Taylor, 1911:14f) 

 
Taylor använder sig av begreppet soldiering, då han talar om ineffektiva människor. Han 
använder sig av två olika begrepp, ”systematic” soldiering och ”natural” soldiering. 
Natural soldiering beskriver han är en naturlig instinkt och tendens hs människan att ta det lugnt. 
Systematic soldiering innebär enligt Taylor att människor sätter det ineffektiva arbetet i system 



8 
 

och skapar tillsammans med sina kollegor en gemensam tendens till att ta det lugnt. (Taylor, 
1911:18) 
 
 

Teori X  
 
McGregor, en amerikansk industripsykolog har studerat synen på människan och han är grundare 
till två begrepp som förklarar hur grundsynen på människan ser ut, teori X och teori Y. Med teori 
X menar McGregor att synen på människan ser ut på följade sätt;  
 

Människan har en instinktiv motvilja mot arbete och försöker därför undvika det. På grund av 
denna motvilja måste människan tvingas och dirigeras genom sanktioner (straff) och belöningar 
(pengar). Den vanliga människan föredrar att ledas och undviker ansvar, tar inga initiativ och vill 

framför allt ha trygghet.(Granberg, 2003: 535) 
 
Synen på människan i teori X tycker vi passar in på vår definition av lättja. En arbetstagare som 
ägnar sig åt lättja anser vi inte vill ta något ansvar och inte heller för många initiativ, utan den vill 
bara gör sina arbetsuppgifter och inget mer. 
 
 

Egna kompletterande erfarenheter av lättja 
 
I Roland Paulsens artikel introduceras vi av olika begrepp som kan kopplas till vad vi anser vara 
lättja. Vi har egna definitioner om vad vi anser vara maskning, rekreation, slack och så vidare. Vi 
har bland annat ett exempel ur vårdyrket. Av våra erfarenheter handlar vårdyrket mycket om 
samarbete och att man som arbetstagare hjälps åt. Det finns tillfällen då det förekommer 
maskning, eller som vi kallar det lättja, när man som anställd inom vårdyrket är medveten om att 
det finns någon kollega som behöver hjälp eller att man ska mötas upp på en viss plats för att 
göra ett ärende tillsammans kan det förekomma att den ena ”lata” kollegan kan göra så att det 
drar ut på tiden så att den andra kollegan får göra arbetet själv. Detta beteende kan bero på lathet. 
Ett annat exempel vi har erfarenhet av från våra yrkesverksamma år är från livsmedelsbranschen. 
Här kan arbetstagare vara lata i utförandet av sina arbetsuppgifter på så vis att de struntar i att 
lägga de nya varorna längst bak i exempelvis kylen utan placerar dem framför varor med sämre 
datum. Utförandet av arbetsuppgiften går snabbare, men det resulterar istället antingen i att de 
äldre varorna inte hinner bli sålda innan datumen på dem går ut och de måste då slängas eller så 
kanske en annan arbetstagare upptäcker felet och måste då göra om arbetet.     
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Del II 
 

Motstånd 
 
Under tiden vi läst om lättja har vi under några tillfällen stött på begreppet motstånd, det anser vi 
är ett begrepp som vi bör ha med i vår uppsats. 
 
I en artikel skriven av Henrietta Huzell och Helena Lundberg (2010), ”Lite skit i hörnen – om 
hotellstäderskors individuella motstånd” skrivs det om motstånd. Det finns forskare som har 
studerat arbetstagares arbetssituation på arbetsmarknaden, bland annat Taylor och Paulsen. I 
studierna har man tittat på hur arbetstagare gör motstånd. Arbetstagare som gör motstånd mot 
ledningen kan bland annat sabotera, distansera sig, lata sig, fuska, maska (Lundberg & Huzell, 
2010:11f). 
 
Vi anser att arbetstagare som latar sig och maskar är en form av lättja och vill därför påpeka att vi 
anser att lättja kan vara en form av motstånd hos arbetstagare. 
 
Jan Ch Karlsson skriver i sin bok ”Den smidige mellanchefen” att det inte finns någon som vet 
hur stort området kring motstånd på arbetsmarknaden är. Motstånd finns även i många olika 
former. Karlsson skriver att det kan vara då man som arbetstagare tar en fika när arbetsgivaren 
inte ser (Karlsson, 2008:131). Karlsson anser även att privata angelägenheter är något som 
arbetstagare kan göra och tänka under arbetstid och som arbetsgivaren inte vill att sina 
arbetstagare ska göra och tänka när de arbetar. Forskning har visat att människor med monotona 
arbetsuppgifter ofta dagdrömmer under tiden de arbetar. Ett monotont arbete kräver inte mycket 
kreativa tankar och för att få en monoton arbetsdag att gå bör man som arbetstagare få 
dagdrömma. Detta är enligt Karlsson inte motstånd, utan motstånd är då när privatlivet tar 
övertaget under arbetstid och stör arbetsuppgifterna, att man som arbetstagare utför privata saker 
under arbetstid. Något som under senare tid fått stort fokus är att arbetstagare använder sig av 
internet och ägnar sig åt icke arbetsrelaterade saker genom att surfa på olika internetsajter 
(Karlsson, 2008:138). 
 
Arbetstagare kan göra motstånd för att de inte är tillfredställda med sina arbetsuppgifter, sina 
arbetsvillkor eller att de inte har någon autonomi. Motståndet hos arbetstagare grundas oftast i att 
det uppstår konflikter mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. De behov som arbetstagaren har 
stämmer inte alltid överrens med de krav som arbetsgivaren ställer och det kan skapa konflikter 
som i sin tur kan leda till motstånd från arbetstagarens sida (Lundberg & Huzell, 2010:11f). 
Karlsson menar att motstånd kan vara något som arbetstagare gör i relation till ledningens 
kontroll (Karlsson 2008:133). Om ledningens kontroll är för hög kan motståndet hos arbetstagare 
öka enligt Ackroyd och Thompson (1999). 
 
Vad vi bland annat anser är lättja är just när man som arbetstagare uträttar privata saker under 
arbetstid istället för att uträtta sina arbetsuppgifter. Detta med att arbetstagare använder sig av 
internet och surfar på icke arbetsrelaterade internet sidor är något som vi stött på när vi sökt 
litteratur och som vi anser är väsentligt i vår studie om lättja. Både Karlsson och Paulsen tar upp 
detta och vi anser att det är lättja när man som arbetstagare sitter och surfar under arbetstid och 
inte ägnar sig åt sina formella arbetsuppgifter. 

 
Hodson (1991:47) har undersökt och försökt besvara vilka typer av motstånd arbetstagare utövar 
på sina arbeten, under vilka villkor och mot vilka mål. Han menar att stolthet är en stark 
motivationsfaktor och en central aspekt för människor som måste arbeta för att leva. Hodson 
menar också att arbetstagare värderar ofta kvalitén av sina arbeten beroende på hur pass flexibla 
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de är. Arbeten som är så pass flexibla att arbetstagare kan utöva kreativitet i sitt arbete ger 
förutsättningarna för uppkomsten av stolthet, entusiasm och extra ansträngning. Hodson talar 
också om att arbeten som skapar positiv personlig identitet är viktigt för att arbetstagare ska bli 
motiverade till extra ansträngningar (Hodson, 1991:54f). 
 
Hodson talar om begreppet ”making out” som handlar om att arbetstagaren finner vägar att 
uppfylla organisationens krav samtidigt som han eller hon tillgodoser sina egna behov Han menar 
att arbetstagare är kreativa när det kommer till att utforma strategier som hjälper dem att bevara 
sin självständighet och värdighet när de får förstora eller olämpliga krav på sig (Hodson, 
1991:55f). 
 
Enligt Hodson är en av de vanligaste strategierna för arbetstagare att hantera krav från ledningen 
att distansera sig från sitt arbete. Beroende på typen av arbete och graden av ledningens 
överträdelser kan distanseringen yttra sig på så vis att arbetstagarna tar sig tio minuters extra rast 
eller att de undviker att arbeta 80 procent av tiden. För att dölja dessa beteenden skapar 
arbetstagarna illusioner av att de arbetar. Författaren tar upp ett exempel om hur arbetare på ett 
avloppsverk struntar i att regelbundet läsa av sina vattentankar. Istället har de lärt sig vad mätarna 
brukar eller borde visa och skriver då ner detta istället. Framträdandet är alltså viktigt för att 
lyckas med att ”making out” (Hodson, 1991:56). 
 
Hodson talar även om att strikta övervakningar och byråkratiska regler som hotar arbetstagarens 
flexibilitet och självständighet också kan göra att han eller hon känner en avsaknad av entusiasm 
för sitt arbete. Att undvika delar av arbetet under arbetsdagen är ett vanligt beteende på 
arbetsplasten. Detta kan yttra sig i att man undviker obehagliga arbetsuppgifter genom 
förseningar, sena ankomster, frånvaro eller att man gömmer sig från arbete när man befinner sig 
där (Hodson, 1991:58). 
 

 

Välbefinnande och rättvisa  
 
Välbefinnande 
 
Det vi behandlat i detta avsnitt är vägar vi anser en chef kan välja att gå för att undvika känslan av 
orättvisa i organisationen och på så vis skapa möjligheter för sina arbetstagare att arbeta bättre. Vi 
tror att ett ökat välbefinnande i organisationer kan vara ett sätt att förhindra att lättja 
uppkommer. Vi tror att om arbetstagarna mår bra i organisationer kan detta möjligtvis motverka 
både att produktiviteten sjunker och att sjukanmälningarna ökar.  
 
Kazemi (2009) menar att arbetande människor tillbringar cirka en tredjedel av dagen på sin 
arbetsplats. Enligt honom har vi även tendensen att ta med oss arbetet hem i tankarna efter 
arbetsdagens slut. Ett ökat välbefinnande i organisationer kan leda till att människor mår bättre 
på sin fritid, alltså kan de fysiska och psykosociala förutsättningarna i organisationen kan påverka 
människor även utanför arbetstiden. Kazemi menar att det är viktigt att kontinuerligt arbeta med 
hälsa och välbefinnande i organisationen. Om man inte gör detta kan detta leda till ödestigande 
konsekvenser för anställda och organisationen och detta i sig kan resultera i exempelvis högre 
sjukfrånvaro och lägre produktivitet (Kazemi, 2009:29). Minskad produktivitet i den formen att 
arbetstagare minskar sin arbetsinsats trots att arbetsbördan kräver mer och att arbetstagaren 
faktiskt har kapaciteten att prestera mer anser vi är en form av lättja. Vi menar också att ökad 
sjukfrånvaro kan vara en form av lättja då en arbetstagare som inte trivs på sin arbetsplats kanske 
lättare väljer att sjukanmäla sig i situationer där hon eller faktiskt inte är sjuk bara för att de är för 
lata för att gå till sitt arbete. 
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”Socialt välbefinnande på arbetsplatsen är samlingstermen för alla tolkningar som människor gör 
om objektivt rådande omständigheter eller villkor och hur de hanterar kraven från omgivningen.” 
(Kazemi, 2009:30). Kazemi menar att det sociala välbefinnandet består av fem olika dimensioner. 
Dessa fem kan bidra till individens välbefinnande på olika sätt. Alla dessa fem aspekter är viktiga 
och hänger samman och de bör finnas med i en organisation för att arbetstagarna ska känna 
välbefinnande. Den första är social integration och handlar om hur väl individen känner 
samhörighet med sina kollegor. Att känna gemenskap och att få gensvar för sina idéer i gruppen 
är centrala delar här. Den andra dimensionen kallas för social acceptans och handlar om tillit och 
bekräftelse från kollegor och ledning. Från bekräftelsen kommer tillit och när människor litar på 
varandra känner man sig trygg och väl till mods. Socialt bidrag handlar om vilja till handling och 
skapande. Kan individen hålla måttet och ligga på samma nivå som övriga anställda kan 
välbefinnande uppstå. Man kan stärka arbetstagarnas tro på deras egen kompetens genom en 
stödjande organisationskultur där man har ett rättvist belöningssystem och arbetstagarnas 
prestationer och behov värdesätts och synliggörs genom exempelvis befordran eller högre lön. 
Socialt bidrag handlar även om att kunna bidra till verksamheten på så vis att man till exempel 
hjälper en arbetskamrat eller att man kanske accepterar sämre arbetsförhållanden. Kazemi menar 
att genom goda gärningar kan människor känna välbefinnande. Den fjärde dimensionen är socialt 
förverkligande och handlar om individens potential. Organisationen ska ge arbetstagaren nya 
utmanande arbetsuppgifter som hjälper henne att utvecklas samtidigt som det inte får bli för 
mycket på en och samma gång då detta kan leda till utbrändhet. Det är också viktigt att tänka på 
att alla människor utvecklas olika snabbt och det är därför viktigt att individanpassa utvecklingen, 
detta med hjälp av exempelvis medarbetarsamtal. Den sista delen av det sociala välbefinnandet är 
socialt sammanhang som handlar om begriplighet och meningsfullhet. Att förstå sin omvärld och 
andra i sin omgivning gör att vi känner förutsägbarhet och kontroll vilket i sin tur är viktigt för 
känslan av trygghet. Det är alltså viktigt att man i en organisation präglas av genomskinlighet och 
öppenhet då detta uppfattas som mer rättvist och i en sådan organisation trivs medarbetarna 
bättre (Kazemi, 2009:30ff). 
 
Rättvisa 
 
Enligt Kazemi och Törnblom (2009) är människan av naturen social och till en följd av detta har 
vi ett behov av att tillhöra eller ingå i grupper av olika slag. Vi jämför oss med andra och detta 
kan både få positiva som negativa konsekvenser. Vi kan exempelvis känna oss underprivilegierade 
i förhållande till en annan människa eller grupp så som kollegor eller andra avdelningar på 
arbetsplatsen (Kazemi & Törnblom, 2009:38).  Upplever människor orättvisa på arbetsplatser kan 
detta exempelvis leda till minskad lojalitet, minskad arbetstillfredsställelse och minskad 
produktivitet (Kazemi & Törnblom, 2009:49). 
 
Som vi nämnde tidigare ser vi minskad produktivitet i det avseende vi beskrev innan som en 
form av lättja. Vi tror även att minskad arbetstillfredsställelse kan öka risken för lättja.  
 
Kazemi och Törnblom menar att rättvisa kan leda till positiva utfall i en organisation. 
Organisatorisk rättvisa kan också leda till kreativitet, tillit och ökat frivilligt samarbete i grupper. 
Författarna tar upp några av de vanligaste orsakerna till varför människor kan känna sig orättvist 
behandlade i arbetslivet. Några av dessa är till exempel fusk, otrevligt bemötande, egoism, 
utnyttjande av andra, underhållande av information, bestraffning med mera (Kazemi & 
Törnblom, 2009:48).  
 
Kazemi och Törnblom skiljer på fyra olika rättvisekategorier. Vi har valt att ta upp tre kategorier 
som vi anser kan kopplas till lättja. Fördelningsrättvisa handlar om fördelning av sociala resurser och 
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om hur dessa påverkar människors välbefinnande, alltså hur man bedömer resultatet av en 
resursfördelning. Detta uppstår när det finns något av värde som alla vill ha men inte kan få, till 
exempel löneförhöjning. Det kan även uppstå när det gäller negativt värde, som till exempel 
fördelning av arbetsböra som ej kan undvikas av alla (Kazemi & Törnblom, 2009:39f). Kazemi 
och Törnblom menar att fördelningsrättvisa består av tre rättviseprinciper. En av dessa är 
förtjänstprincipen. Denna princip handlar om hur man fördelar resurser i förhållande till prestation, 
ansträngning eller förmåga. I arbetslivet får man ofta lön efter det man presterar. Arbetstagare 
som gjort stora kraftansträngningar i sitt arbete men där ansträngningen inte ledde fram till något 
resultat bör också uppmärksammas. Dessa uppmuntringar kan exempelvis vara beröm, 
uppmuntran, stöd eller pengar. Kazemi och Törnblom menar att uppmärksammande för 
medarbetarnas ansträngningar visar att man respekterar människors olikheter och att man är 
tolerant och accepterande. Detta är viktigt för att uppnå välbefinnande på arbetsplatsen (Kazemi 
& Törnblom, 2009:40).  
 
Procedural rättvisa handlar om hur man kommer fram till beslut. En till synes orättvisa kan 
accepteras om sättet att komma fram till den är rättvis. Den procedurala rättvisan kan vara viktig 
ur både en instrumentell och en relationsmässig synvinkel. Den första handlar om att det är 
viktigt att procedurer är rättvisa därför att detta leder till rättvisa och gynnsamma utfall. Det 
relationella synsättet säger något om individens status och bär på identitetsrelevant information 
och det är därför människor bryr sig om den procedurala rättvisan. Kazemi menar att blir man 
som arbetstagare proceduralt rättvist behandlad känner man sig som en respekterad medlem i 
gruppen. Procedurrättvisa anses vara viktig för arbetstagarnas lojalitet till organisationen, för 
deras syn på chefen och för att skapa organisatoriskt medborgarskapsbeteende (Kazemi & 
Törnblom, 2009:43f). 
 
Informationsrättvisa handlar om hur man informerar och förklarar vikigare beslut inom 
organisationen. Besked som kan få negativa konsekvenser för en arbetstagare kan kännas 
orättvisa och kan skapa frustration och i vissa fall aggression. Författarna talar även om feedforward 
som innebär att man informerat om kommande beslut eller förändringar då detta är viktigt för 
arbetstagarnas upplevelser av exempelvis kontroll och trygghet (Kazemi & Törnblom, 2009:45ff). 
 
 

Motivation 
 
I vårt försök till att finna tillvägagångssätt för en arbetsgivare att förhindra den negativa lättjan i 
organisation bedömde vi att vi inte kunde utelämna motivation. 
 
Abrahamsson och Aarum-Andersen menar att motivationsteorier innehåller förklaringar av 
beteenden och att motivationsteorier kan hjälpa till att förstår sig på mänskligt beteende men att 
de bara är en del i en mer omfattande beteendemodell. De menar att en beteendeteori ska 
innehålla både personlighetsvariabler och externa variabler. De delar in de personliga variablerna i 
tre grupper där motivationsmässiga variabler är en av dem (Abrahamsson & Aarum-Andersen, 
2005:141f). Vi ska inte gå djupare in på de olika beteendeteorierna utan koncentrera oss på den 
del som handlar om motivation eftersom vi anser att motivation är en relevant del i vårt 
arbetsvetenskapliga område. 
 
Abrahamsson och Aarum-Andersen menar att motivationsteorier ger förklaringar till naturliga 
beteenden. Motivation är något som bara individer kan ha, organisationer och grupper har alltså 
ingen motivation. Det är inte heller en typ av personlighetsdrag som man antigen har eller inte, 
utan motivation kan variera hos individer i tid och rum. Organisationers interesse för motivation 
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ligger i förklaringar och beskrivningar av hur arbetstagarens motivation påverkas av arbetet 
(Abrahamsson & Aarum-Andersen, 2005:142).  
 
Enligt Borgh (2009:76) är Herzberg en av de mest framstående forskarna när det kommer till 
arbetsmotivation. Abrahamsson och Aarum-Andersen (2005:148) säger att Herzbergs studier 
handlade om motivation och tillfredsställelse i arbetslivet. Vi har av dessa anledningar valt att ha 
med Herzbergs tvåfaktorsteori och hans tankar om motivation. Borgh menar att Herzberg hade 
som grundprincip att arbetstagare kände sig motiverade att göra bra ifrån sig om de trivdes i sin 
organisation (Borgh, 2009:76). Herzberg utvecklade vad han kallade för tvåfaktorteorin som 
handlade om tillfredsställelse och motivation. Dessa två faktorer var motivationsfaktorer och 
hygienfaktorer.  
 
Enligt Herzberg kan hygienfaktorer inte skapa motivation, men de kan förhindra känslan av 
vantrivsel i organisationen. Det hygienfaktorerna däremot inte gör är att skapa en känsla av 
trivsel, bara en känsla av icke vantrivsel. Hygienfaktorer hör inte till arbetstagarens 
arbetsuppgifter utan är det som försiggår runt omkring arbetsplasten. Dessa kan exempelvis vara 
arbetsförhållande (så som buller, ljus och arbetsplatsens utformning), de mellanmänskliga 
relationerna, företagspolicys, ledningen eller förmåner. Förbättringar av hygienfaktorer kan hjälpa 
att ta bort de hinder som finns för att skapa positiva arbetsattityder. Om dessa faktorer minskar 
till en nivå som är oacceptabelt för arbetstagare kan det uppstår vantrivsel. (Herzberg, 1999:113). 
Motivationsfaktorerna i sin tur kan ge upphov till trivsel i organisationen men avsaknaden av dem 
kan inte leda till vantrivsel utan snarare en känsla av icke trivsel. De faktorer som ger 
arbetstagaren positiv attityd till arbetet gör så för att de uppfyller hans eller hennes behov av 
självförverkligande. Exempel på motivationsfaktorer är prestationer, erkännanden, ansvar, 
karriärmöjligheter, arbetet i sig med mera. Det är endast dessa, och inte hygienfaktorerna, som 
kan ge uppkomst till motivation. Hertzberg skiljer alltså på arbetssituationen och arbetsinnehållet 
(Herzberg, 1999:114). Borgh menar att Herzberg talade för att organisationer skulle använda sig 
av vad han kallade för job enrichment (arbetsberikning) där det handlare om att genom olika 
faktorer, så som känsla av ansvar, frihet, utmaningar med mera, kunna utveckla arbetstagarens 
arbetsmiljö. För att lyckas med detta måste man, enligt Borgh, först se till att hygienfaktorerna är 
tillfredställda på en bra nivå (Borgh, 2009:77).  

 
 
Social loafing  
 
När vi sökte vidare på förklaringar på lättja stötte vi på begreppet social loafing. Om vi ska 
översätta begreppet social loafing till svenska blir översättningen ”socialt dagdriveri” men ett 
bättre ord för att beskriva vad social laofing är tyckte vi var ”kollektivt slöande”. Det som vi 
tyckte var intressant med social loafing var att detta möjligtvis kan vara en del av lättja men som 
kan vara svår för en arbetsgivare att upptäcka eller ens vara medveten om. 
 
Social loafing lägger fokus på hur individer fungerar i grupp eller team. Amichai-Hamburger säger 
att människor som befinner sig i en grupp inte anstränger sig lika mycket som om de skulle vara 
ensamma (2003:79). Att bara använda sig av en liten del av sin fulla potential för vad den 
specifika arbetsuppgiften kräver anser vi kan vara lättja. Amichai-Hamburger menar att på grund 
av att det är svårt att mäta individers fulla potential är det mycket svårt för arbetsgivare att 
upptäcka social loafing. Så länge en arbetstagares ansträngningar lever upp till organisationens 
mål och krav kan det vara svårt för arbetsgivaren att se sina arbetstagares fulla potential. I ett 
experiment där människor fick i uppgift att anstränga sig genom att dra i ett rep såg man att 
individer som var ensamma med uppgiften drog i snitt 65 kg. I grupper av tre personer drog man 
i genomsnitt 53 kg var och i grupper där man var åtta personer drog individerna i genomsnitt 
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endast 31 kg vardera (2003:80). För fler exempel på studier som visar att social loafing existerar se 
Amichai-Hamburger (2003:80f).  
 
Amichai-Hamburger menar att en brist på motivation kan vara orsaken till uppkomst av social 
loafing. Han säger att det finns tre ledande förklaringar till bristande motivation. Den första är 
sökande efter mening. Med detta menar han att arbetstagare som känner att de inte bidrar med något 
i organisationen kan förlora sin motivation. Forskning har pekat på att människor som arbetar i 
grupp och inte känner att deras deltagande bidrar till det slutgiltiga resultatet anstränger sig 
mindre. Amichai-Hamburger menar att samma gäller för individer som inte kan se sambandet 
med deras arbetsuppgifter eller ansträngningar med organisationens mål (Amichai-Hamburger, 
2003:83). Den andra förklaringen kallar författarna för social utvärdering (social evaluation) som 
menar att social loafing uppkommer när man utvärderar någons beteende, normer och ansvar 
med någon typ av sociala kriterier. Till exempel kan arbetstagare jämföra sina ansträngningar och 
sitt reslutat med andra arbetstagare. Känner arbetstagaren att han eller hon anstränger sig mer än 
de kollegor som utövar social loafing men att de alla får samma beröm och belöning kan det 
uppstå känslor av orättvisa och avund. Ju större avundsjukan är desto större skada gör den på 
gruppen. Social utvärdering kan också vara att arbetstagare anpassar sig till de normer som råder i 
organisationen. Är normen i organisationen att man ska prestera mycket är det troligt att 
arbetstagarna gör detta men råder det en lågpresterande norm är det troligt att arbetstagare 
anpassar sig och presterar efter denna norm. Den tredje förklaringen kallas för the collective effort 
model, CEM (på svenska; kollektiv ansträngningsmodell). CEM är en motivationsteori som säger 
att individer i grupper måste inse att deras ansträngningar faktiskt har betydelse för det slutgiltiga 
resultatet. Modellen menar också att om man arbetar ensam är det mycket lättare för individen att 
se värdet av sin ansträngning än om han eller hon skulle arbeta i grupp. Detta är en förklaring till 
varför loafing (dagdriveri, slapphet) är vanligare när man arbetar i grupp än enskilt.  
 

 
Work-life balance 
 
Studier (som D'Abates nedan) har visat att det kan vara svårt för arbetstagare att finna en balans 
mellan arbetets sfär och icke-arbetets sfär. Detta kan i sin tur resultera i att arbetstagare ägnar sig 
åt privata angelägenheter under sin arbetstid istället för att arbeta (D’Abate, 2005:1014). Som vi 
påpekat innan anser vi att arbetstagare som ringer privata samtal under arbetstid eller ängar sig åt 
andra privata angelägenheter under arbetstid utövar en form av lättja och vi ser därför work-life 
balance som en given del i vårt arbete. Vi vill även förtydliga att de problem som kan uppstå i 
obalansen kring de olika sfärerna kan inte i alla avseenden kopplas till lättja. Vi är medvetna om 
att alla människors situationer är individuella och unika och vi menar att de orsaker som kan 
påverka balansen i vissa fall kan resultera i lättja.   
 
Noon och Blyton menar att work-life balance är förmågan att framgångsrikt balansera arbetslivet 
med det privata livet utan att någon av sfärerna undertrycker den andra. En bra balans mellan 
arbete och det privata livet varierar från individ till individ. Noon och Blyton menar att en 
avgörande faktor i att förstår sig på work-life balance är att identifiera graden av eget val eller 
tvång som individer upplever i sina arbetsliv och deras privata liv. Detta i sin tur kan leda till 
förmågan att skapa eller behålla sin önskade balans. Författarna säger att balansen mellan arbetets 
sfär och privatlivets sfär kan ta uttryck på två olika sätt. Den första är när arbetet tar upp så pass 
mycket tid att det har en negativ inverkan på privatlivet, alltså att arbetet exempelvis hindrar 
individen från att hinna med det ansvar som han eller hon har gentemot sin familj. Det andra 
sättet work-life balance kan yttra sig på är när individens privatliv, exempelvis familjen, kräver så 
pass mycket uppmärksamhet att det blir svårt för honom eller henne att hinna med de krav 
arbetet kräver (Noon & Blyton, 2007:356f). 
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Noon och Blyton tar upp Greenhaus och Beutells tre orsaker till varför det kan uppkomma 
konflikter mellan den arbetande sfären och den inte arbetande sfären. De två första av dessa tre 
orsaker kan vi se höra ihop med lättja på grund av att de båda kan uppta tid från arbetstagaren 
under arbetstid som inte har med arbetsuppgifter att göra. Den första är time-based conflict 
(tidsbaserad konflikt) som handlar om att tid spenderad i en sfär kan resultera i att man får för lite 
tid över för andra sfärer. Ett exempel på detta kan vara att arbetstagaren måste arbetar över eller 
ta med sig arbete hem efter avslutad arbetsdag och på så vis kan försumma familjen och de 
åtaganden han eller hon har hemma. (Noon & Blyton, 2007:357). Om vi vänder på det kan även 
arbetstagaren ta med sig hemrelaterade saker till arbetsplatsen som att shopping av kläder via 
internet. Den andra orsaken kallar Greenhaus och Beutells för strain-based conflict (stress baserade 
konflikter) som handlar om att påfrestningar från en sfär kan göra det svårt att uppfylla andra 
sfärers skyldigheter. Exempelvis kan påfrestningar från hemmet, så som sjukdom eller personliga 
problem, göra det svårt för arbetstagaren att uppfylla de krav arbetet ställer på honom eller 
henne. Den tredje orsaken till varför det kan uppstå konflikter mellan den arbetande och den 
privata sfären är behaviour-based conflict (beteende baserad konflikt). Denna konflikt kan uppstå 
när ett beteende som passar sig till en sfär kan tyckas vara olämplig för en annan sfär. Här menar 
författarna att om arbetstagaren har samma beteenden hemma som han eller hon har på arbetet 
kan detta resultera i irritation och konflikt mellan familjemedlemmarna (Noon & Blyton, 
2007:356ff). För att förtydliga behaviour-based conflict så kan exempelvis en chef som i sin 
arbetsroll är van att ge sina anställda order göra samma sak mot sina familjemedlemmar när han 
eller hon kommer hem vilket kan skapa irritation och konflikter familjen i mellan.     
 
D'Abate menar att individer upplever krav på sig från olika livssfärer; arbete, hem och fritid. Alla 
dessa tre sfärerna kräver olika mycket uppmärksamhet och den traditionella synen på dessa är att 
arbetet dominerar på veckodagarna medan man ägnar sig åt hem/familj och fritid intressen på 
kvällar och veckosluten. Det finns personer som hävdar att denna uppdelning av arbete, hem och 
fritid inte är sådan i praktiken utan att alla dessa tre sfärer överlappar varandra och kan inte hållas 
isär från varandra. D'Abate menar att det är viktigt med att förstå sig på frågor om work-life 
balance då konsekvenserna om man väljer att ignorera dem kan bli stora kostnader för 
organisationen eller företaget. Hon hänvisar till en artikel i tidningen New York Times som hade 
beräknat vad de så kallade ”water-cooler coversations” kostade under dagarna då Super Bowl 
spelades och kommit fram till att detta kostade arbetsgivare ca 821.4 miljoner dollar i förlorad 
produktivitet. De fritids och hemrelaterade aktiviteter som arbetstagare ägnar sig åt under 
arbetstiden kan alltså få stora ekonomiska konsekvenser för organisationen (D'Abate, 2005: 
1010f). 
 
D'Abate menar att tidigare forskning inte bara ser arbetstagare som arbetande människor utan 
även som individer med liv utanför arbetet med familj och fritidsintressen och därför korsas 
gränserna mellan de olika sfärerna. D'Abate tar upp olika forskares syn på hur de olika 
livssfärerna hänger samman. Nippert-Eng menar att gränserna mellan arbete och hem kan vara 
mycket lite åtskilda, mycket åtskilda eller vara mitt i mellan. Hon menar att man kan se om 
personer vill att gränserna ska gå in i varandra eller om de vill hålla dem på avstånd från varandra 
genom exempelvis om de har hemmet och arbetets nycklar i samma nyckelknippa, om man har 
olika kalendrar för arbetet och hem/fritids aktiviteter och om man väljer att inte tala om 
arbetsrelaterade saker hemma eller vise versa (D'Abate, 2005: 1011)  
 
En annan forskare som D'Abate tar upp i sin artikel är Clark som har en teori som hon kallar för 
”work/family border theroy”. Med detta menar Clark att arbetstagare hittar en balans mellan 
arbete och hem för att undvika konflikter och låter alltså gränserna korsas med varandra. Detta 
kan yttra sig i exempelvis att man gör privata samtal under arbetstid eller att man tar emot 
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arbetsrelaterade samtal på sin lediga tid i hemmet. D’Abate menar att Clarks modell kan få oss att 
förstå hur och varför de olika livssfärerna överlappar varandra. D’Abate tar även upp 
Kirchmeyers forskning om hur organisationer hanterar denna integration. Organisationer kan 
exempelvis erbjuda dagis, gym och flexibla arbetstider för att underlätta för deras arbetstagare. 
Dessa hjälpmedel kan ibland vara svåra att implementera då de är kostsamma och svåra att 
anpassa till alla typer arbeten och arbetsuppgifter (D’Abate, 2005:1012). 
 
Kan man beskriva dessa beteenden som organisatorisk olydnad? D’Abate tar upp Vardi och 
Wieners definition av organisatorisk olydnad. De menar att det är allt en arbetstagare medvetet 
gör som går emot organisationens krav och normer. Till detta kan användande av datorer, 
internet och telefoner för privat bruk höra till. Tidigare forskning säger att en orsak till varför 
arbetstagare ängar sig åt privata angelägenheter under arbetstid är för att det uttråkade och 
missnöjda med deras arbeten. Likaså kan försöken att finna en balans mellan arbete och hem vara 
en orsak till varför arbetstagare väljer att exempelvis ringa privata samtal under arbetstid. 
Gränserna mellan arbete och hem blir allt mer otydliga och kommer allt närmare varandra istället 
för att glida mer isär vilket kan vara nödvändigt för att arbetstagare ska lyckas leva upp till kraven 
från de olika livssfärerna (D’Abate, 2005:1014) 
 
D’Abate menar att forskning har sett att fritid och familjeliv har blivit allt viktigare i människors 
liv och att arbetets betydelse har minskat. Forskning har även försökt att se om det finns något 
samband mellan vilka livssfärer man prioriterar mest och om att göra privata saker under 
arbetstid. 
 
D’Abate ville i sin studie ta reda på vilka typer av fritids och hemrelaterade aktiviteter som 
människor utövar under arbetstid och varför sådana aktiviteter utövas under arbetet. Det hon 
kom fram till är för det första att arbetstagare ägnar sig är många olika ”fritidsaktiviteter” under 
arbetstid. För det andra fann hon några huvudsakliga orsaker till dessa beteenden. Exempel på 
dessa är ”work-life balance, alltså att lyckas hålla en balans mellan arbetet och hemmet/fritiden, 
och andra motiv som att man till exempel är uttråkad. D’Abate kom fram till att några av de 
vanligaste icke arbetsrelaterade aktiviteter arbetstagare utövade på arbetstid var att ringa privata 
samtal, dagdrömmeri, internetsurfande, boka privata aktiviteter med mera. En annan orsak till 
dessa beteenden var tillgängligheten av telefoner och datorer, det vill säga att arbetstagarna 
använde dessa just för att de fanns så pass nära och var lättillgängliga. D’Abate menar också att 
utförandet av privata aktiviteter under arbetstid kan ha att göra med en form av belöning. Har 
man slutfört ett projekt eller en uppgift kanske man som arbetstagare känner att man har gjort sig 
förtjänt av en liten internet paus (D’Abate, 2005:1018-1021). 

 
 
Kommunikation  
 
”I samspel mellan människor spelar kommunikation en avgörande roll” (Maltén, 1998:11). Vi 
anser att det på arbetsplatser sker ett ständigt samspel mellan arbetstagare och chefer. Vi har 
själva upplevt hur viktig kommunikationen är i en organisation när det exempelvis gäller 
arbetsinnehåll och uppgiftsbeskrivning. Vet man inte vilka uppgifter, befogenheter eller 
möjligheter man har tror vi det kan vara svårt att göra ett bra arbete och detta kan i sin tur 
möjligtvis resultera i lättja. 

 
Simonsson menar att det inte går att leda utan att kommunicera. Hantering av konflikter, 
motivera arbetstagare och att skapa mål är bara några uppgifter en chef har som kräver en god 
kommunikation. Enligt den meningsskapade modellen av kommunikation ses kommunikation 
som ett samspel mellan människor. Chefer måste tänka på att kommunikation är mer än bara ord. 
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Säger chefen åt sina arbetstagare att de absolut inte får komma försent till arbetet, men gör detta 
själv varje morgon kan det vara svårt för arbetstagarna att ta chefens uppmaningar på allvar 
(Simonsson 2006:5-8). En studie med 24 skandinaviska organisationer visade det sig att bara 
hälften av arbetstagarna visste organisationens mål, strategier och framtidsplaner. Detta kan enligt 
Simonsson bero på att cheferna saknar förmågan att kommunicera och sprida informationen på 
ett bra sätt. För kommunicera på ett bra sätt kan chefen innan möten eller samtal ställa sig 
frågorna;  
 

- Hur kan jag få mina arbetstagare intresserade? 
- Vilka erfarenheter har arbetstagarna med sig från tidigare? 
- Vad kan påverka arbetstagarnas tolkning? 
- Hur förklaras nyttan till detta? (Simonsson, 2006:30–33). 

 
Waldemarson (2009) menar att de centrala delarna i all kommunikation på arbetsplatsen är 
bekräftelse och feedback. Det är viktigt att det råder en god kommunikation och dialog i en 
organisation för att få en god arbetsmiljö. Genom exempelvis medarbetarsamtal och 
utvecklingssamtal kan chefen ge respons till de anställda. Dessa möten ska alltid präglas av 
professionalitet och fokusera på arbetsroll och arbetsrelation och de ska även vara inriktade på 
förståelse och utveckling. I arbetslivets kommunikation handlar bekräftelse om att definiera den 
gällande situationen och relationen. Bekräftelse i arbetslivet handlar också om arbetstagarnas 
arbetsrelaterade rollfigurer och vi måste kunna skilja på arbetsrollen och vår privata roll 
(Waldemarson, 2009:140f). Waldemarson menar att feedback handlar om arbetsprestationen och 
kan användas som ett strukturerat arbetsredskap i exempelvis samtal.  Återkoppling är enligt 
Waldemarson ett svenskt ord för feedback. Hon skriver: 
 

Återkoppling innebär att koppla den andres beteende till de egna reaktionerna över detta beteende – och 
att koppla detta till den andre i form av reflektioner över dennes agerande och de positiva eller negativa 
konsekvenser som det får (Waldemarson, 2009:149).  

 
Waldemarson menar att feedback är en medveten reflektion över samspelet mellan handlade och 
reslutat. Hon säger också att det finns olika nivåer av feedback. Dessa är information, personlig 
reaktion och bedömning. Den första nivån är inriktad mot arbetsinnehållet och handlar om 
information och om att klargöra. Informationen i arbetssamtal handlar exempelvis om 
arbetsuppgifter och prestation och chefen säger hur man uppfattar arbetstagarens arbete. I den 
andra nivån, personalig reaktion, ligger det mer fokus på att berätta hur arbetstagarens beteende 
påverkar hans eller hennes arbetsrelationer. Samtalet kan både belysa positiva som negativa 
konsekvenser av beteendet och berätta hur arbetstagarens beteende kan påverka hans eller 
hennes arbetsrelationer och välbefinnandet på arbetsplatsen. Den tredje nivån är bedömning. Här 
handlar det om att värdera arbetstagarens beteende i förhållande till exempelvis hans eller hennes 
arbetsuppgifter och om han eller hon lever upp till organisationens och chefens förväntningar 
(Waldemarson, 2009:149f) 

 
 
Övriga resonemang om lättja 

 

Trots att litteraturen om lättja är ganska snål har vi stött på böcker som behandlar ämnet. En av 
dessa är Stefan Ekberg som har skrivit en handbok i hur man hanterar superjobbiga människor. I 
hans bok finner vi tillvägagångssätt om hur man kan hantera latmasken i organisationer. Vi vill 
tillägga att Stefans text inte är vetenskapligt grundad. Som han själv skrev i ett mail till oss efter vi 
frågat honom om hur han gått till väga för att finna dessa problemlösningar för att få bukt på 
latmasken: ”ledsen men jag är nog ingen bra vetenskaplig grund på något sätt. Jag pratar bara av egen 
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erfarenhet.” (Ekberg, 2011-03-02). Trots detta kände vi att det kunde vara intressant att ändå belysa 
den tunna litteratur som behandlar ämnet lättja. 
 
Enligt Ekberg ska man först och främst fråga sig om man har gjort arbetet tydligt nog för den 
lata arbetstagaren och om han eller hon fått rätt och tillräckligt med instruktioner för att klara av 
arbetet. Om man ser att problemet ligger hos arbetstagaren ta honom eller henne då åt sidan och 
prata om det och lyssna till vad han säger (Ekberg, 2008:42). Ekberg menar att man ska ställa 
subtila frågor till latmasken: ”Roffe, varför tror du att du har så svårt att bli klar med X i tid? Har du något 
förslag om till hur det skulle kunna bli lättare?” (Ekberg, 2008:42). Att förändra arbetsmiljön kan vara 
en lösning enligt Ekberg då problemet ibland kan ligga i företagskulturen och inte hos den 
enskilde individen. Ekberg har radat upp tio budord som han menar hjälper folk att rappa på: 
 

1. Visa att du förväntar dig saker. Berätta exakt vad du förväntar dig av vandra och du kommer få det oftare. 
 2. Utmana folk. Om du gör det så kommer de att växa av det och vilja visa dig att de klarar jobbet 
3. Var aldrig för långsam med beslut om kritiska problem Det kommer bara att skada ditt företag. 
4. Ta med folk både under utveckling och genomförande så det känner ansvar hela vägen. 
5. Skäll ut folk som inte levererar i tid. Det är få som gör det och nästa gång kommer de inte att slöa med det 
du vill ha. 
6. Belöna alla som gör saker i tid och helst snabbare. Visa att tid är guld värt för dig. 
7. Skaffa rätt person för jobbet. Istället för att omdefiniera jobbet för att passa en viss person, så skaffar du rätt 
person istället – och spara tid och få jobbet gjort som du vill. 
8. Kräv att alla du jobbar med har gjort si 
n hemläxa. När folk du träffar inte är förberedda så försämrar det beslutsunderlag, drar ut på tiden och skapar 
nya problem. 
9. Se till så att folk du jobbar medförstår det senaste. Utbilda dem. 

10. Beröm folk för ett bra jobb. Beröm är många gånger bättre än pengar om du vill ha resultat. (Ekberg, 
2008:42f) 
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3 Metod 
 

 
Här kommer vi redogöra för det tillvägagångssätt vi har använt oss av för att kunna besvara våra frågeställningar 
och uppfylla vårt syfte. Vi kommer först redogöra för vårt metodval, sedan för varför vi valt de respondenter vi 
använt oss av i intervjuerna. Vi kommer beskriva hur genomförandet av våra intervjuer gått till och hur vi 
bearbetat intervjumaterialet. Avslutningsvis kommer vi att redogöra för vår forskningsetik och för giltigheten 
respektive tillförlitligheten i undersökningen.  
 

 
Metodval 
 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod i vår undersökning. Eftersom det inte finns mycket 
litteratur och eftersom vår undersökning är relativt explorativ är valet av en kvalitativ metod det 
mest passande för att kunna besvara våra frågeställningar och vårt syfte. Vi ville skapa oss en djup 
förståelse för hur lättja upplevs i organisationer och hur den kan hanteras. Vi ville få perspektiv 
om andra människors personliga upplevelser och berättelser av lättja och därför insåg vi att 
intervjuer skulle ge oss det bästa resultatet, det skulle ge oss djup fakta (Kvale, 1997:117). Vår 
ansats kan ses som abduktiv och detta på grund av att vi först har med hjälp av vårt ämne 
formulerat en tentativ teoretisk ram. Vi har sedan med hjälp av vår temporära teoretiska ram 
dragit slutsatser kring vårt ämne. Med hjälp av detta pendlande mellan deduktion och induktion 
har vi kunnat utveckla vårt ämne på att positivt sätt (Patel & Davidsson, 2003:24). 
 
Vi har utfört den riktade öppna intervjun, då vi har använt oss av en intervjuguide med tydliga 
specificerade frågor, men vi har haft en flexibilitet när vi ställt frågorna till våra respondenter 
genom att vi inte behövt följa intervjuguiden från början till slut. Det finns inga speciella regler 
för hur en kvalitativ studie bör gå tillväga, men en guidning kan vara att välja en del 
standardfrågor i form av ålder, utbildning och arbetsuppgifter då man utformar en intervjuguide 
(Kvale, 1997:156). Dessa tre standardfrågor har vi använd oss av under våra intervjuer. De andra 
frågorna grundar sig i vårt syfte och våra frågeställningar, dels hur våra respondenter upplever 
lättja, hur lättja kan yttrar sig och hur lättja kan hanteras i organisationer (se bilaga 1 
intervjufrågor). 

 
 
Urval 
 
Patel & Davidsson (2003:53, 56) menar att något av det första man bör börja med när man ska 
genomföra en undersökning är att bestämma sig för vilka personer som ska ingå i denna 
undersökning. Hur dessa personer väljs ut avgörs av vilken frågeställning man har i arbetet. 
Urvalet i vår studie är sex personer från olika delar av landet där alla har någon form av 
personalansvar. De har arbetat mellan ett och ett halvt till 14 år med personalfrågor. Eftersom vi 
ville se på lättja ur en personalchefs perspektiv ansåg vi att dessa sex personer var bra 
respondenter för våra intervjuer. 
 
För att välja ut dessa sex individer kontaktade vi bekanta som själva hade personalansvar eller 
kände någon som hade detta. Vi använde oss alltså av våra egna nätverk. Vi tog sedan kontakt via 
telefon med de personer vi var intresserade av för att berätta om vårt arbete och fråga om de 
möjligtvis var intresserade av att ställa upp på en intervju. Till vår glädje var alla de tillfrågade 
intresserade av att bli intervjuade. Vi kände även att det var intressant att få intervjua personer i 
olika organisationer från olika städer för att komma bort ifrån lokala eller organisationsspecifika 
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synsätt på lättja. Av de sex personer vi intervjuat arbetade endast två av dem i samma stad och 
inom samma organisation (dock på olika avdelningar). 
 
Vi har inte medvetet valt någon specifik typ av organisation att utföra våra intervjuer på, men 
efter vi fick klartecken från våra respondenter upptäckte vi att hälften av våra intervjupersoner 
arbetade inom den offentliga verksamheten och den andra hälften arbetade inom den privata 
sektorn. Det vi då var tvungna att ta hänsyn till under intervjutillfällena var att två av våra 
respondenter arbetade inom en kommun med mycket stor anställningstrygghet vilket i sin tur kan 
påverka vilka möjligheter, rättigheter och skyldigheter de har vid exempelvis uppsägning och 
omplacering. Vårt urval liknar mest ett strategiskt urval eftersom våra respondenter var tvungna 
att ha specifika egenskaper så som att ha personalansvar. Enligt May (2001:121) använder man 
strategiskt urval när man väljer folk som ska ingå i sin undersökning efter en specifik egenskap, 
exempelvis att man har personalansvar. Ett problem vi stötte på efter vi gjort vårt urval var att de 
respondenter som inte hade haft så stor erfarenhet av lättja på sina arbetsplatser hade en aningen 
svårt att besvara våra frågor. Visst förstod de innebörden av lättja, men utan erfarenheter av lata 
arbetstagare uppfattade vi det som att de hade det svårare att se problemen med lättja i jämförelse 
med de respondenterna som upplevde lättja som ett problem i deras organisationer. Vi menar 
inte att deras erfarenheter eller uppfattningar om lättja var ”fel” men från vår synvinkel hade det 
möjligtvis varit bättre att istället för att nästan bara gå på kriteriet personalansvarig lagt till 
kriteriet; med uppfattning om att lättja är ett problem i organisationen. Vi får däremot inte 
glömma att det troligtvis hade vart svårare för oss att finna respondenter med båda kriterierna. 
 
För att ge läsare en bättre överblick i analysen och diskussionen senare har vi här valt att göra en 
tabell över våra respondenter. Vi valde att använda alias på alla våra respondenter och de namn vi 
har valt till våra respondenters alias är alla könsneutrala. Vi valde att göra så på grund av att det 
inte ska gå att lisa ut vem av våra intervjupersoner som var män eller kvinnor. Fyra av våra 
respondenter har någon form av högskoleutbildning eller universitetsutbildning, men inom vilket 
ämne de studerat valde vi att inte avslöja, återigen för att inte avslöja deras identiteter. Vi har bara 
med de uppgifter som vi anser kan vara till nytta för läsaren. 
 
 

 Robin Mika Kim Charlie Milo Glenn 

Ålder 39 49 26 40 38 39 

Utbildning Högskole. utb Högskole. utb Högskole. utb Gymn. utb Högskole. 
Utb 

Annan utb 

Uppgifter Personal ans Personal ans Personal ans Personal ans Personal ans Personal ans 

Antal anst. 
att ansvara 
för 

 
17 

 
21 

 
75-80 

 
9 

 
33 

 
30 

Antal år som 
personalchef 

 
11/2 

 
14 

 
11/2-2 

 
10 

 
13 

 
31/2 

 
Tabell 1. Uppgifter om våra respondenter. 

 
 

Intervjun 
 
Som vi beskrev innan ringde vi upp våra tilltänkta respondenter för att se ifall de var intresserade 
av att ställa upp på en intervju. Vi berättade för dem vad vi ansåg att undersöka och förklarade 
för dem vad intervjun skulle handla om. Vi var även tydliga med att berätta för våra respondenter 
att intervjuerna var anonyma och att de hade rätten att avbryta när som helst under 
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intervjutillfället. Enligt Bell (2006:157) har man som intervjuare ansvar att förklara de ovan 
nämnda rättigheterna för sina respondenter innan intervjun ska äga rum.  
 
Patel och Davidsson (2003:69) menar att den vanligaste formen av intervjuer är sådana där man 
väljer att sitta ner och prata personligen med sin respondent. Det var så vi valde att utföra våra 
intervjuer. Eftersom syftet med våra intervjuer var att ta reda på personalansvarigas syn på lättja 
blev syftet under intervjutillfället att samla in den information och erfarenhet våra respondenter 
hade. Starrin och Renck (1996:52) menar att syftet med en intervju är just för att samla in 
information.  
 
På grund av vår geografiska spridning av respondenter hade vi bara möjligheten att utföra två av 
våra sex intervjuer tillsammans. Med detta i åtanke valde vi att lägga de intervjuer vi kunde göra 
tillsammans förts och sist. Genom att göra den första intervjun tillsammans kunde vi komma 
överens om hur vi ville gå till väga under de intervjutillfällena då vi var ensamma, detta för att få 
dem så lika som möjligt. Varför vi valde att göra den andra gemensamma intervjun sist var helt 
enkelt på att vi båda hade möjlighet att närvara under denna tidpunkt och att denne respondent 
hade tid för oss några veckor efter de andra intervjupersonerna. Respondenterna fick själva välja 
vart de ville att intervjun skulle utföras. Varje intervju tog mellan 30 till 60 minuter, beroende på 
hur mycket våra respondenter valde att utveckla sina svar. Vi var också mycket noggranna med 
att spela in våra intervjuer (självklart under respondenternas medgivande) dels för att vi inte 
skulle missa något och för att få en så korrekt transkribering som möjligt och dels för att vi på så 
vis kunde se hur lika eller olika våra enskilda intervjuer blev.  
 
Den intervjuform vi valde att använda oss av klassas som en riktad öppen intervju. Lantz 
(2007:30) menar att denna intervjuform möjliggör för respondenten att fritt beskriva sina tankar 
och upplevelser. Respondenten beskriver sin bild av verkligheten. Innan vi genomförde våra 
intervjuer gjorde vi en intervjumall där vi skapade frågor utifrån vår frågeställning och vårt syfte. 
Vi ansåg att den riktade öppna intervjun var den bästa metoden för oss att utföra våra intervjuer 
på eftersom detta skulle ge oss möjligheten att vara flexibla vilket i sin tur möjliggjorde för våra 
respondenter att tala mer fritt. Vi inledde varje intervju med några neutrala frågor som inte hade 
med lättja att göra. Dessa var ålder, typ av utbildning, hur länge de haft personalansvar och hur 
många arbetstagare de ansvarade för. Lantz (2007:58) kallar sådana frågor för bakgrundsvariabler 
som kan hjälpa intervjuaren och respondenten att skapa ett bra intervjuklimat. Efter vi avklarat 
de första frågorna fortsatte vi med de frågor som var kopplade till vårt arbetes syfte. Vi avslutade 
intervjuerna med frågan ”Är du själv lat?” vilket vi kände gav intervjun ett ganska lättsamt avslut 
där respondenterna fick reflektera och prata om sig själva, speciellt eftersom de spenderat nästan 
hela intervjun med att prata om negativa egenskaper hos deras anställda. Patel och Davisson 
(2003:78) menar att kvalitativa intervjuer oftast har en låg grad av standardisering vilket innebär 
att respondenterna har möjlighet och utrymme att svara på frågorna med egna ord. Detta 
stämmer mycket väl in på våra intervjuer då våra respondenter fick svara fritt på våra frågor utan 
någon form av svarsalternativ eller liknande. Graden av strukturering kan också variera i en 
kvalitativ undersökning. Är graden av strukturering hög ställs de frågor intervjuaren har i en 
bestämd ordning och är garden av strukturering låg kan följden på frågorna variera från intervju 
till intervju (Patel & Davidsson, 2003:78). Eftersom vi hade skapat en intervjuguide som skulle 
vara till hjälp under intervjutillfällena fick våra intervjuer en ganska hög grad av strukturering. 
Visst kunde det skilja sig lite intervjuerna mellan men följdordningen på frågorna var mer lika än 
olika när vi jämförde dem med varandra efter transkriberingarna.   

 
I det stora hela ansåg vi att intervjuerna gick bra. Vi fick bra kontakt med våra respondenter och 
intervjuerna kändes lättsamma och flöt på bra. Trots att vi innan den första intervjun trodde att 
lättja kunde vara ett känsligt ämne att prata om tyckte vi inte att våra respondenter kände sig 
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begränsade för att säga vad de tyckte. Något vi nu i efterhand insåg att vi borde gjort innan vi 
påbörjade vår första intervju var en provintervju. Lantz menar att det kan underlätta att göra en 
eller flera provintervjuer innan den första riktiga intervjun (Lantz, 2007:60). Vi märkte att vi blev 
säkrare på oss själva som intervjuare ju fler intervjuer vi gjorde. Hade vi gjort en provintervju 
innan de riktiga intervjuerna skulle vi vart säkrare redan från första intervjun. 
 
  

Bearbetning 
 
Som vi nämnde tidigare valde vi att spela in våra intervjuer med hjälp av kamera och 
mobiltelefoner. Vi valde att transkribera våra intervjuer med hjälp av våra inspelningar och de 
anteckningar vi förde under intervjun för att återskapa intervjuerna så korrekt som möjligt. Redan 
under transkriberingen upptäckte vi ord och uttryck som våra respondenter använde sig av som 
vi kände var intressanta. Vi bestämde oss då för att koda av våra utskrivna intervjuer och att detta 
skulle vara ett bra sätt för oss att upptäcka viktiga likheter och skillnader intervjuerna mellan. Bell 
säger att kodning ger intervjuaren möjlighet att sammanföra frågor och frågeställningar i data.  
Bell menar också att kodning ska vara enkelt och att man finner sina egna tillvägagångssätt för att 
smidigast koda sitt material (2006:215). Corbin & Strauss menar att i början av kodningen vill 
forskaren öppna data och få ut all dens potential och möjligheter. Efter att man granskat texten 
noggrant och sett alla möjligheter med den kan man börja ta ut tolkande begrepp ur data. 
Forskaren granskar data för att förstå kärnan i vad som sägs i den råa data. Kodning kräver att 
man söker efter det rätta ordet som begreppsmässigt bäst beskriver vad forskaren tror antyds av 
data. Kodningen ska ske snart efter att intervjun gjorts (Corbin & Strauss, 2008:160f,170). Under 
kodningsprocessen upptäckte vi ord som kontroll, motstånd och andra arbetsvetenskapliga 
termer som vi redan innan intervjuerna kopplat ihop med begreppet lättja. Memos är 
anteckningar som innehåller produkter av våra analyser. Memos är levande dokument som 
tvingar forskaren att tänka på data. Hur ens memos ser ut är inte det viktiga utan det som är 
viktigt är att man faktiskt gör dem. Memos ska man börja skriva redan i det första analytiska 
skedet och detta ska fortsätta genom hela den analytiska processen. Det är en del av det 
kvalitativa arbetet (Corbin & Strauss, 2008:117ff). Nedan visar vi exempel på hur delar av våra 
memos såg ut; 
 

4. Sammanfattning av alla är att man glider igenom dagen utan att göra så mycket. Man utför inte 
sina arbetsuppgifter. Man arbetar helt enkelt inte. Tar sig friheter som inte har med arbetet att 
göra. Våra respondenters exempel skiljer sig lite från varandra men de pekar ändå åt samma håll, 
alltså att man gör andra saker än att jobba. 
5. Kommunikation och information mm. Vantrivsel. Familjen. Kontroll. Samtal och förklaring. 

 

Det vi visar ovan är som sagt delar av våra memos. När vi transkriberade våra intervjuer 
skrev vi upp begrepp som vi ansåg var viktiga för analysen av intervju materialet. Vi 
sammanställde våra begrepp och skrev ner dem i punktform där vi utgick ifrån våra 
intervjufrågor.   
  

 
Giltighet och tillförlitlighet 
 
Med giltighet i en undersökning menar man att man som forskaren undersöker det som man 
avser att undersöka. Med tillförlitlighet menas att undersökningen ska göras på ett tillförlitligt sätt 
och ha en hög kvalitet. Det går inte att utesluta någon av dessa begrepp utan i en undersökning 
bör båda vara med. Det finns tre tumregler när det kommer till dessa två begrepp. Den första är 
att om det finns en god tillförlitlighet i en undersökning behöver det inte vara säkert att den finns 
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en giltighet. Den andra tumregeln är om tillförlitligheten är låg är också giltigheten låg, för om en 
undersökning inte är tillförlitlig vet man då om man har undersökt det man avsett att undersöka. 
Den tredje tumregeln är om tillförlitligheten är fullständig är även giltigheten fullständig (Patel & 
Davidsson, 2003:99). Giltigheten i en kvalitativ undersökning handlar om att det som är avsett att 
undersökas har undersökts och vi anser att vi har gjort det. Vi har intervjuat personer med någon 
form av personalansvar och ställt frågor utifrån våra frågeställningar och vårt syfte. Vi anser 
därmed att giltigheten i vår undersökning är hög. (Patel & Davidsson, 2003:98) 
 
Något som vi upptäckte under tiden då vi utförde våra sex intervjuer var att vi insåg att två av 
våra intervjufrågor var väldigt lika varandra. Frågorna är följande, Vad kan lättja orsakas av? 
Varför tror du lättja förekommer i organisationer? Detta bidrog till att vi fick ett mer ingående 
svar på just varför lättja kan förekomma i organisationer. Vad vi insåg var att en del av våra 
respondenter inte riktigt hade koll på vad vi egentligen menade med lättja och som i började inte 
riktigt visste vad de skulle svara. Att ha med nästan två lika frågor, en i början och en i slutet, 
gjorde att respondenterna efter ett tag under intervjuerna insåg mer och mer vad lättja kunde vara 
och de fick mer kött på benen till den sist nämnda av dessa två frågor. Vi anser att detta gav oss 
en högre giltighet i undersökningen (Patel & Davidsson, 2003:99f). 
 
En hög tillförlitlighet har en undersökning om man upprepar undersökningen flera gånger och att 
resultatet blir det samma varje gång. Det som kan vara svårt med att få en hög tillförlitlighet i en 
kvalitativ undersökning är att resultaten inte är lätta att generalisera. Genom att vi använde oss av 
en intervjuguide ansåg vi att tillförlitligheten skulle öka något, eftersom intervjuerna skulle bli 
någorlunda lika. Tillförlitligheten blir högre anser vi eftersom vi spelad in våra intervjuer och efter 
att vi genomfört intervjuerna satte vi oss ned och transkriberade för att sammanställa dem och 
rätta till eventuella missförstånd som kunnat uppstå under intervjuerna (Patel & Davidsson, 
2003:99ff). 
 
Något som skulle kunna sänka tillförlitligheten i undersökningen är att vi inte närvarat båda två 
under alla intervjuer och det är inte möjligt att vi kan ha genomfört våra intervjuer på exakt 
samma sätt. Om båda två hade närvarat på samtliga intervjuer, en hade intervjuat och den andra 
hade skrivit ned vad respondenterna svarade hade tillförlitligheten blivit något högre, menar Patel 
och Davidsson (2003:101). I vårt urval valde vi att intervjua personer med ett och samma 
ansvarsområde, personalansvar.  Om vi istället hade valt att göra ett slumpmässigt urval hade 
tillförlitligheten inte blivit lika hög som vid ett mer specificerat urval. För vid ett slumpmässigt 
urval blir undersökningens värde mer varierat och inte lika tillförlitlig (Patel och Davidsson, 
2003:101). 
 
 

Forskningsetik 
 
När man forskar bör man använda sig av vetenskapsrådet (www.vr.se) fyra grundläggande 
forskningsprinciper. De fyra forskningsprinciperna är informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. 
 
Informationskravet innebär att man som forskare ska informera både respondenter och 
uppgiftslämnare om de villkor som gäller under tiden de deltar, att deltagandet i undersökningen 
är frivillig och att de när som helst under undersökningen kan avbryta sitt deltagande. Forskaren 
ska även informera om undersökningens syfte. Vi kontaktade våra respondenter via telefon och i 
samband med det informerade vi dem om vår undersökning och dess syfte, vi informerade även 
att det är en frivillig medverkan i undersökningen och att de när som helst skulle kunna avbryta 
intervjun (vr.se). Samtyckeskravet innebär att de som deltar i en undersökning har all rätt att 
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bestämma över sitt deltagande, de har rätt till att bestämma deras villkor och hur länge deras 
medverkan ska vara. Om deltagarna i undersökningen inte är myndiga ska forskaren få samtycke 
från deltagarnas föräldrar eller annan vårdnadshavare. Våra respondenter var alla myndiga och 
behövde inget samtycke från vårdnadshavare. Vi var noga med att informera om att det är de 
som bestämmer om deras medverkan, hur länge den ska vara och om de har några speciella 
önskemål under undersökningen. Det var våra respondenter som bestämde när och var vi skulle 
genomföra intervjuerna (vr.se).  Konfidentialitetskravet innebär att respondenternas personuppgifter 
inte ska belysas i undersökningsmaterialet och de ska inte heller vara tillgängliga för obehöriga. 
Forskaren bör intyga att inget som kan identifiera en respondent kan komma ut och det gör 
forskaren genom att underteckna tystnadsplikt. I samband med att vi kontaktade våra 
respondenter meddelade vi klart och tydligt att vår undersökning är konfidentiell och att deras 
identitet inte kommer att avslöjas i vårt material eftersom det inte har någon betydelse i vårt 
resultat (vr.se). Nyttjandekravet innebär att det material som forskaren samlar in får endast 
användas i forskningens syfte och det få heller inte lånas ut för kommersiellt syfte. Materialet som 
samlas in får heller inte användas som något beslut för exempelvis tvångsintagning (vr.se).  
 
Vi informerade våra respondenter att materialet som vi får in med hjälp av intervjuerna kommer 
endast att användas i vår undersökning och vi erbjöd även våra respondenter att få tillgång till vår 
undersökning när den var klar. 
 
Varför vi använde oss av dessa fyra forskningsprinciper var för att vi ville att våra respondenter 
skulle får ett större förtroende för oss. Vi ansåg att vi skulle på ett enklare sätt få respondenter till 
vår undersökning om vi meddelade dem om dessa fyra krav som krävs hos en forskare. 
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4 Analys och resultat 
 
 
I följande kapitel presenterar vi vårt resultat av våra intervjuer. Vi har valt att presentera vårt resultat och göra 
vår analys utifrån våra tre frågeställningar. Dessa är; Varför förekommer lättja i organisationer, hur yttrar sig 
lättja inom organisationer samt hur hanterar man som personalchef lättja i organisationer. Samtidigt som vi 
presenterar vårt resultat kommer vi att koppla resultaten till vår teoretiska ram.  
 

 
Varför förekommer lättja i organisationer? 
 
Som vi nämnt tidigare kan begreppet lättja i organisationer vara svårt att greppa. Våra 
respondenters svar på varför det förekommer lättja i organisationer hade likheter samtidigt som 
de skilde sig åt på många sätt. Våra respondenters olika erfarenheter av lättja kan vara en av 
orsakerna till varför deras syn på lättja i vissa fall skiljer sig åt. Ett skäl till varför lättja kan 
förekomma i organisationer har en av våra respondenter erfarenhet av; 
 

Ja, jag vet när jag började jobba, jag blev placerad med många människor som var mycket äldre 
än mig, vi hade inget gemensamt och då höll jag mig lite grann i bakgrunden. Jag passade inte in i 
organisationen helt enkelt, det fick ju mig att vantrivas på jobbet. Jag ville inte gå till jobbet och 
jag kände att jag inte var produktiv och då kunde jag uppfattas som lat. (Glenn) 

 
Citatet ovan visar att om man som arbetstagare inte känner sig bekväm tillsammans med sina 
kollegor och de inte har mycket gemensamt kan det utveckla en känsla av icke trivsel och det kan 
generera i att man som arbetstagare inte gör sina arbetsuppgifter på ett bra sätt och man som 
arbetstagare kan på så vis uppfattas som lat. Enligt Herzberg (1999:113) är mellanmänskliga 
relationerna en av de faktorer som kan förhindra känslan av vantrivsel. I Glenns fall skapade 
denna avsaknad av goda relationer på sin arbetsplats en känsla av vantrivsel som i sin tur ledde till 
minskad produktivitet och han eller hon uppfattades som lat. Att inte känna samhörighet med 
sina arbetskamrater kan beskrivas som en misslyckad social integration, alltså att individen inte 
känner gemenskap med sina kollegor. Kazemi (2009:29f) menar att detta i sin tur kan leda till ett 
minskat välbefinnande i organisationen och produktiviteten kan minska. Kazemi (2009:30f) talar 
även om socialt bidrag som handlar om att välbefinnande kan uppstå om arbetstagaren kan hålla 
måttet med övriga arbetstagare. I Glenns fall kände han eller hon att han eller hon inte var 
produktiv vilket i sin tur fick honom eller henne att vantrivas på arbetet. Glenns känsla av att inte 
vara produktiv kan ha uppkommit i jämförelse med sina arbetskamrater. Även Robin berättar om 
sina egna erfarenheter om varför han eller hon själv lata sig under en period; 
 

När jag har varit i positioner där jag upplever arbetet som jävligt tråkigt har jag kommit på mig själv 
att vara så jävla lat va. När jag har för lite att göra och inte kan fylla min arbetstid så märker jag hur 
hjärncellerna långsamt ruttnar bort och dör. Har jag lite att göra blir jag en av dem som surfar på 
nätet. Har jag väl släppt fram den slappa jäveln så är har jag jätte svårt att komma ur den. Är man 
väl nere i träsket så är det ett helvete att ta sig upp. (Robin) 

 
Här menar Robin att om han eller hon inte har tillräckligt med arbetsuppgifter blir det tid över att 
ägnar sig åt andra saker som inte är arbetsrelaterade och detta tolkar vi som tomt arbete. Robin 
menar också att om en arbetstagare väl har hamnat i det som han eller hon kallar för träsket, kan 
det vara mycket svårt att ta sig upp därifrån om man inte får hjälp av någon annan.  Detta visar 
också att Robin kan reflektera över vilken hjälp hans eller hennes arbetstagare kan behöva få när 
de är lata. Tomt arbete kan uppstå om arbetstagarna anser att de inte har tillräckligt mer 
arbetsuppgifter och då istället ägnar sig åt annat icke arbetsrelaterat (Paulsen, 2010:15ff).  
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Våra respondenter var överens om att en arbetstagare som inte vet mål eller syfte med sina 
arbetsuppgifter kan tappa motivationen och det kan i sin tur skapa lättja. Avsaknaden av tydliga 
regler och när man inte vet vilka befogenheter eller vilket ansvar man har sågs också av våra 
respondenter som en orsak till lättja. Att inte kunna sätta sina arbetsuppgifter i ett sammanhang 
och om man inte förstår syftet med dem kan detta leda till att man latar sig istället för att arbeta. 
Det brister i kommunikationen mellan chefen och arbetstagarna. Individer som inte kan se 
sambandet med deras arbetsuppgifter eller ansträngningar med organisationens mål har en 
tendens att anstränga sig mindre (Amichai-Hamburger, 2003:83).  
 

Vet man inte vad som förväntas av en kan man inte heller leverera. (Mika) 
 

Min uppfattning är att man är slappare om man inte kan sätta sina arbetsuppgifter i ett 
sammanhang, att man inte förstår syftet med dem. (Robin) 

 
Mika och Robin menar båda att oklara arbetsuppgifter eller riktlinjer kan vara orsaker till lättja. 
De är båda medvetna om att arbetstagare som inte får instruktioner eller om de inte förstår syftet 
med arbetsuppgifterna inte heller kan leverera och att arbetstagaren då kan uppfattas som lat. Vi 
bedömer även att de båda respondenterna reflekterar över deras eget ansvar när det kommer till 
orsaker till deras arbetstagares lathet. 
 
Simonsson (2006:5-8) menar att det inte går att leda utan att kommunicera. Hantering av 
konflikter, motivera arbetstagare och att skapa mål är bara några uppgifter en chef har som kräver 
en god kommunikation. Enligt Ekberg (2008:42) ska man först och främst fråga sig om man som 
organisation har gjort arbetet tydligt nog för den lata arbetstagaren och om han eller hon fått rätt 
och tillräckligt med instruktioner för att klara av arbetet. Begriplighet och meningsfullhet är 
viktigt för att arbetstagare ska kunna känna kontroll och trygghet över sitt arbete. En organisation 
ska präglas av genomskinlighet och öppenhet för att arbetstagare ska trivas (Kazemi, 2009:31f). 
Avsaknaden av engagemang för sina arbetsuppgifter kan enligt våra respondenter leda till att man 
utövar lättja underarbetstid. Detta är även något som Paulsen (2010:20) säger, avsaknaden av 
engagemang kan leda till att arbetstagare maskar. Även Taylor (1919:14f) menar att dåliga 
ledningssystem kan resultera i att arbetstagare maskar eller arbetar långsamt.  
 
I Robins organisation har arbetstagarna befunnits i en situation där arbetsbördan varit extrem 
under vintern. Nedskärningar i budgeten har resulterat i mindre personal vilket i sin tur har gjort 
att arbetstagarna inte hinner med allt som ska göras under dagen. Robin menar att direktiven från 
ledningen har varit röriga. Kommunikationen har också vart dålig och konflikter mellan chefer 
och arbetstagare har uppstått. Arbetstagarna i Robins organisation har hanterat dessa situationer 
på så vis att de minskade sin arbetsinsats vilket Robin har förståelse för. 
 

Däremot så har mina medarbetare befunnit sig i en väldigt extrem arbetssituation väldigt länge. 
Inte bara arbetsbörda utan även andra omständigheter. Och sättet att hantera det på är att lägga 
av. Och det är ett stort problem hos oss. Och vad jag menar med att lägga av så är det att så är 
det för många som gör för lite. Det innebär inte att de är latare än andra människor utan, det 
tycker jag verkligen inte, men man har valt att hantera dessa extrema omständigheter på detta 
sätt. (Robin) 

 
 
Charlie säger i sin intervju att för höga krav på arbetstagare kan vara en anledning till varför lättja 
förekommer. De mäktar inte med arbetsuppgifterna och det kan leda till att arbetstagarna tillslut 
struntar i att arbeta. Återigen ser vi likheterna med vad Hodson (1991:56) säger om för höga krav, 
alltså om en arbetstagare känner att kraven på sig är för stora kan strategin vara att distansera sig 
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från arbetet på olika sätt. Robin talar även om att hans/hennes arbetstagare tappade 
medarbetarskapet. Enligt Hodson (1991:55) är en positiv personlig identitet viktig för att 
arbetstagare ska bli motiverade till extra ansträngning, något som arbetstagarna på Robins 
arbetsplats verkar sakna, troligtvis på grund av de omständigheter de arbetar under. Kazemi och 
Törnblom (2009:49) menar att arbetstagare som upplever sig orättvist behandlade kan minska sin 
produktivitet och känna minskad arbetstillfredsställelse. Nedskärningarna i budgeten i Robins 
organisation kan möjligtvis vara en, för arbetstagarnas, upplevd orättvisa. När arbetsbördan 
ökade minskade samtidigt personalstyrkan vilket i sin tur kan ha lett till en känsla av orättvisa som 
i sin tur kan resultera i minskad produktivitet. Orättvisa kan också uppkomma om arbetstagarna 
jämför sig med andra arbetstagare. Alla arbetstagare kanske inte väljer att ”lägga av” vid hög 
arbetsbörda, men alla kanske blir dragna över samma kam. De arbetstagare som då faktiskt 
arbetar kan känna sig orättvist bedömda och känslor av orättvisa kan uppstå vilket i sin tur kan ge 
skada på gruppen. Glenn påpekade att om man inte vet bakgrunden eller målen med sina 
arbetsuppgifter kan man tappa motivationen. Motivation kopplat till arbetet finner vi i Herzbergs 
teori om motivationsfaktorer. Ansvar, prestationer eller arbetet i sig är enligt Herzberg 
motivationsfaktorer. Avsaknaden av dessa kan leda till en känsla av icke trivsel (Herzberg, 
1999:113f). 
 
Några av respondenterna gick djupare in på begreppet och talade om lättja med begrepp som 
själslig verksamhet, brist på självinsikt och återhämtning. Mika är den enda av våra respondenter 
som anser att lättja kan vara något positivt och användas som någon form av återhämtnings 
period.  
 

Sen behöver människor ibland en återhämtning, inte bara genom att sova, utan en del behöver 
en mental återhämtning. Och att somliga då väljer att ha det beteendet som vi nu ofta betraktar 

som lathet kan vara nödvändigt för den här personen. (Mika) 
 
Mika menar att en period av lättja kan generera att individer får en tid att reflektera och på så vis 
komma fram till lösningar eller andra vägar att gå för att göra arbetet mer effektivt. Mika anser 
även att lättja kan ses som en form av återhämtning som han eller hon anser är nödvändig för 
somliga arbetstagare. Trots denna något positiva och kanske ovanliga syn på lättja, menar Mika 
även att lättja kan vara negativt för arbetsgivaren om individen inte producerar alls under denna 
period. Paulsen (2010:19) beskriver begreppet rekreation som något positivt och att anställd 
ibland bör ta sig tid att vila under arbetstid och att detta kan löna sig i längden. Ledningen kan 
ibland uppmana sina anställda till att vila. Vi skrev i tillägg till Paulsens teori om vad vi ansåg om 
rekreation, att det finns två typer, den positiva och den negativa. Den positiva rekreationen är då 
när exempelvis en personalchef uppmanar sina arbetstagare att vila under arbetstid. Detta kan 
likna det som Mika menar, en mental återhämtning. Vi anser om arbetstagare får möjlighet till 
detta kan exempelvis utmattning undvikas och att arbetstagarna inte latar sig i onödan.  
 
Kim anser att lättja är oundvikligt på hans eller hennes arbetsplats. Kim menar att en arbetsdag är 
en tredjedel av ens dygn och människor är inte robotar och han eller hon menar att lättja är en 
naturlig del av arbetet. Vi har skrivit i vår teoretiska ram om hur arbete och fritid sett ut övertid. 
Aristoteles och Platons såg arbete som något oviktigt och att det inte var meningen med livet, det 
var fritiden som var viktigast. Det finns de som fortfarande delar deras syn på arbete och de anser 
att arbete är otillfredsställande (Paulsen, 2010). Detta som Kim påpekar att lättja är en naturlig del 
i arbetet kan vara att alla människor anser inte att deras arbete är viktigast, de istället väljer att ha 
mycket fritid och att lata sig och göra andra saker under arbetstid. 
 

..för att man integrerar med sina kollegor hela tiden och man kanske har gemensamma intressen 
eller vad det nu kan vara och man har mer att diskutera och man kan identifiera sig med samma 
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saker och det kan per automatik leda till att man kanske svävar iväg och pratar för mycket eller 
vad det nu kan tänkas vara. (Kim) 

 
Kim menar att arbetskamraternas påverkan spelar en roll i orsaker till lättja. Han eller hon har 
märkt att om arbetstagare har lika intressen kan arbetet handla mer om prat om dessa istället för 
arbete. Kim påpekar även att hans eller hennes anställda började visa tendenser till lättja under en 
period när kontrollen var för låg. Karlsson (2008) menar att motstånd kan vara något som 
arbetstagare gör i relation till ledningens kontroll. Om ledningens kontroll är för hög kan 
motståndet hos arbetstagare öka enligt Ackroyd och Thompson (1999). 
 
Robin och Mika talar om att hemförhållanden och hem eller fritidsrelaterande intressen kunde 
påverka att lättja förekommer. Har man det exempelvis kämpigt hemma förstår Mika att detta 
kan påverka arbetstagaren under arbetstid.  
 

..det är inte så lätt att vara engagerad om man har det taskigt hemma. Det säger sig självt. Har 
man småbarn som inte sover på nätterna, det är inte ett arbetsproblem men det blir ett problem 
på arbetet. (Mika)  

 
Man är väldigt ambitiös när det gäller det egna vad det nu är. Allt från att spela poker på nätet till 
vad det nu är man kan göra. (Robin) 

 

Robin menar alltså att engagemanget till arbetsuppgifterna kan brista men att arbetstagarna kan 
vara väldigt engagerade i privata intressen under arbetsdagen. Ser vi till Norstedts är definitionen 
av lättja en obenägenhet att utföra arbete (2001:672). Alltså att man som arbetstagare är fullt 
kapabel till att arbeta men att man bara inte vill. Robins exempel på pokerspelande arbetstagare 
tycker vi stämmer bra överens med denna definition.  
 

D’Abate (2005:1014) menar att försöken att finna balans mellan arbete och hem kan vara en 
orsak till varför arbetstagare väljer att utföra privata angelägenheter under arbetstid och att detta 
kan vara nödvändigt för att leva upp till kraven från hemmet. Noon och Blyton säger att work-
life balance kan yttra sig när individen privatliv kräver uppmärksamhet som gör det svårt för 
arbetstagaren att uppfyll arbetes krav (Noon & Blyton 2007:356f). Som vi nämnde innan säger 
Mika att han eller hon förstår om en arbetstagare exempelvis har sjuka barn hemma som håller 
arbetstagaren vaken på nätterna att man kanske inte orkar prestera lika mycket dagen efter på sitt 
arbete. Noon och Blyton pratar om strain-based conflict som handlar om att påfrestningar från 
en sfär kan göra det svårt att uppfylla andra sfärers skyldigheter. Även de sade att sjukdom i 
familjen kunde göra det svårt för arbetstagaren att uppfylla de krav arbetet ställer på 
honom/henne. Författarna pratar även om time-based conflict där de menar att en sfär kan ta 
upp för mycket av arbetstagarens tid i andra sfärer (Noon & Blyton, 2007:357f). Robin sa att 
arbetstagare kunde vara mycket ambitiösa när det gällde deras egna intressen, som till exempel att 
spela poker på internet, och att dessa kunde ta över under arbetsdagen vilket blir en form av 
time-based conflict.  
  
Enligt Amichai-Hamburge kan arbetstagare i grupp anstränga sig mindre när det känner att de 
inte bidrar till det slutgiltiga resultatet eller om de inte kan se samband med sina arbetsuppgifter 
eller ansträngningar med organisationens mål. (Amichai-Hamburger, 2003:83). För en av våra 
respondenter, vars arbetstagare arbetar inom bemanningsbranschen, kan detta vara ett dolt 
problem när han/hon upplever att hans/hennes arbetstagare latar sig under arbetstid. En inhyrd 
arbetstagare kanske inte delar de mål det företag han för tillfället spenderar sina arbetsdagar på 
och har kanske även svårt att se hur hans eller hennes bidrag visar sig i den slutgiltiga 
produktionen. Amichai-Hamburger (2003:83) menar också att individer i grupp inte anstränger 
sig lika mycket som om de skulle arbeta ensamma. Av de respondenter som upplevde att lättja 
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var ett problem arbetade deras arbetstagare i grupp, men eftersom social loafing är svårt att mäta 
kan vi inte med säkerhet säga att det är en förklarning. Vi hade även respondenter vars 
arbetstagare arbetar i grupp som inte ansåg att de förekom lättja på arbetsplatsen. Detta kan ha 
sin förklarning i att det kan vara svårt att mäta individens fulla potential (Amichai-Hamburger, 
2003:80). Om ålder kunde vara en bidragande orsak till lättja fanns det delade meningar om. 
Charlie menar att det har blivit ett betydligt högre tempo på arbetsmarknaden nu än vad det var 
förr. Även ifall Charlie inte anser sina arbetstagare som lata så kunde han/hon se att de äldre 
arbetstagarna inte alltid orkar med det höga tempot och kommer ibland efter i arbetet. Charlie 
har erfarenhet av att hans eller hennes yngre arbetstagare föredrog att vara med kompisar istället 
för att arbeta.   
 

Vi hade en tjej som vill jobba extra här och pratade mycket om att hon ville det och det kan ju 
hända snabba ryck sådär att man behöver ringa in någon och så ringer jag till den här tjejen och 
frågar om hon kan jobba, då sa hon att hon skulle va med en kompis, jaha men du vill inte 
komma in och jobba då? Nej tyvärr jag ska vara med en kompis. (Charlie) 

 
Detta citat tolkar vi att lättja för Charlie kan vara då hennes arbetstagare hellre väljer att tillbringa 
sin tid att vara med kompisar istället för att arbeta. Charlie nämner även i intervjun att han eller 
hon vill att hennes arbetstagare ska tänka på sig själva och inte tacka ja till jobbmöjligheter hela 
tiden, men i denna situation ansåg Charlie att det var av ren lathet som denna tjej tackade nej till 
att arbeta extra. Milo menar att en orsak till varför lättja kan förekomma hos arbetstagare kan 
vara på grund av att arbetsmarknaden har blivit så att allt fler människor byter arbete mer nu än 
förr. Och de arbetstagare som är på väg att byta arbete känner att de inte behöver prestera lika 
effektivt som innan eftersom de ska byta arbetsplats inom en framtid. Detta är något som Glenn 
också menar, om man som arbetstagare befinner sig mellan två jobb och vet att man snart ska 
byta arbetsplats behöver man inte prestera lika högt. Detta är något som Paulsen (2010:15) 
påpekar, anställda som planerar att byta jobb kan ha en tendens att bli mindre engagerade i deras 
nuvarande arbete och det kan leda till att den anställda börjar exempelvis maska eller lata sig på 
arbetstid. 

 
 
Hur yttrar sig lättjan i organisationer? 
 
Våra respondenters syn på hur lättja yttrar sig i organisationer skiljer sig åt till viss del, men det 
finns även likheter i deras synpunkter. Våra respondenter anser att lättja kan yttra sig på så vis att 
arbetstagarna ägnar större del av sin arbetstid åt att surfa på internet istället för att uträtta sina 
arbetsuppgifter. Detta är något som både Paulsen och Karlsson nämner. Paulsen menar att detta 
är någon form av tomt arbete. Tomt arbete enligt Paulsen är ”den andel av vår betalda arbetstid 

som vi ägnar åt annat än arbete” Paulsen (2010:15). Karlsson (2008:138) säger att arbetstagare 
som använder sig av internet och ägnar sig åt icke arbetsrelaterade saker genom att surfa på olika 
internetsajter. Karlsson menar om privatlivet tar övertaget under arbetstiden och stör 
arbetsuppgifterna blir det en form av motstånd. I den organisation som Robin är på finns det 
alltid en dator tillgänglig och detta kan leda till att det uträttas privata saker på den under arbetstid 
och det gör att de formella arbetsuppgifterna blir lidande. Robin menar att detta kan vara en form 
av lättja. Detta är även något som Paulsen (2010:11f) skriver att det finns studier som visar att 
arbetstagare använder mycket av sin arbetstid till att surfa på internet och för att bland annat 
uträtta privata angelägenheter. Robin menade att arbetstagare lätt tappar tiden när de ska uträtta 
något privat under arbetstid. Att boka bord på en restaurang kanske bara tar en minut i teorin, 
men i praktiken tar det 30 minuter. Arbetstagaren ska kolla upp numret på internet, se vad som 
finns på menyn, kolla recensioner, kolla med kompisarna vilka som ska med ut och så vidare. Vad 
Robin alltså menar med detta är att arbetstagaren faktiskt tror att det bara tog någon minut och är 
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inte medveten om hur lång tid han eller hon faktiskt ägnat åt sitt privatliv. Följande citat förklarar 
att internet surfning existerar på arbetstid och att det kan ses som en form av lättja. Charlie säger i 
intervjun: 
 

Man hör ju lite grann runt om kring. Nu har ju inte vi tillgång till internet, vi har bara vårt egna 
intranät, men man hör ju många kompisar runt om kring säga, det första jag gör när jag kommer 
in på jobbet är att sätta på facebook. (Charlie) 

 
McGregors (Granberg, 2003) syn på människan enligt hans teori X anser vi har likheter med vad 
Milo anser om lättja. Milo anser att lättja kan yttra sig genom att arbetstagare inte vill ta något 
ansvar för andra saker utöver deras formella arbetsuppgifter. Enligt teori X har människan en 
omedveten motvilja till att arbeta och försöker därför undvika det. Den vanliga människan 
föredrar att ledas och undviker ansvar.  
 
Milo menar även att arbetstagare som ägnar sig åt lättja kan även visa det genom att inte prestera 
lika högt som sina kollegor och istället smita undan för att undvika sina arbetsuppgifter. Detta har 
likheter med det Paulsen (2010:20) anser att maskning är. Paulsen menar att en anställd som 
maskar vill undvika så mycket som möjligt av sina arbetsuppgifter utan att riskera att bli av med 
jobbet. När vi ställde frågan om hur lättja kan yttra sig till Glenn blev svaret: 

 
Man förlitar sig på andra och vill inte synas. Man försöker surfa på en räkmacka. (Glenn) 

 
Här bedömer vi att Glenn anser att lättja kan vara då man som arbetstagare smiter undan sina 
arbetsuppgifter och förlitar sig på att de blir gjorda ändå. De arbetstagare som utövar lättja på så 
vis försöker utnyttja andra i en organisation utan att det blir konsekvenser av det negativa 
beteendet och den minskade prestationen. Glenn ansåg även att lättja är då arbetstagare är passiva 
under sin arbetstid. De gör det de blir tillsagda, ingenting mer. Även detta anser vi kan kopplas 
till vad Paulsen (2010:20) anser om maskning, arbetstagarna är passiva och försöker undvika sina 
arbetsuppgifter så mycket som möjligt. Kim ansåg att lättja kan vara då man som arbetstagare tar 
en extra långa kaffepausar med sina kollegor. När arbetstagare pratar med kollegor istället för att 
arbeta, de tar sig friheter som inte har med sina arbetsuppgifter att göra. Att man som 
arbetstagare tar en extra lång kafferast anser vi går att koppla samman med vad Karlsson 
(2008:131) menar att motstånd kan vara, att arbetstagare tar en fika när arbetsgivaren inte ser. 
Även Hodson (1991:56) talar om undvikande av arbete under arbetstid. Han beskriver det som 
en metod för de anställda att hantera hårda krav från ledningen vilket exempelvis kan yttra sig i 
för långa kaffe raster. Kims svar på hur lättja kan yttra sig kan även ses som Paulsens definition 
av begreppet lek. Lek enligt Paulsen är bland annat då arbetstagarna fördriver tiden med att 
skickar olika skämt och länkar till varandra och diskuterar var de ska äta på lunchen via 
Messenger (Paulsen, 2010:16).  
 
Lättja kan vara enligt Charlie då det förekommer ”Mycket prat och lite verkstad”. De anställda 
lägger mycket energi och tid på att diskutera vad som ska göras istället för att göra det. Mika 
anser att arbetstagare försöker dölja att de inte har så mycket att göra. Han eller hon menar att 
arbetstagare försöker utstråla att de är upptagna med sitt kroppsspråk men att de avslöjas ganska 
lätt när man under samtal ber dem förklara för en vad de faktiskt gör under sin arbetsdag. 
 

Mycket handlar om att dölja. Springer man runt med en pärm under armen så är man upptagen. 
Man kan se extremt upptagen ut med sitt kroppsspråk. Det märks väldigt tydligt när man har 
medarbetarsamtal när man ställer den raka frågan; men vad gör du egentligen? (Mika) 

 
Även Robin anser att det går åt mycket tid för en arbetstagare att prata om hur mycket de har att 
göra och att han eller hon anser sig själv som väldigt flitig och att de i själva verket inte märker att 
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de faktiskt inte arbetade.  Detta sätt att prata om arbete kan förknippas med begreppet making 
out. Hodson (1991:56) menar att arbetstagare döljer sin lättja genom att försöka skapa en illusion 
av att de arbeta. Våra respondenter menade i och för sig att deras arbetstagare upplevde en 
faktisk arbetsbörda, men vi kan inte utesluta att arbetstagarna ägnade sig åt making out, alltså att 
de pratar om hur mycket det har att göra för att dölja att de inte gör något. På så vis skapar de 
alltså sig en illusion av att de arbetar. 
 
På Mikas arbetsplats fanns det enligt honom eller henne en handfull extremt lata arbetstagare. 
Däremot i Glenn organisation är det inte alls många som är lata och detta enligt Glenn kan bero 
på att de har ett bonussystem där hälften av lönen är prestationsbaserat, ingen vill vara lat för att 
då får de inte lika mycket pengar som de andra. Charlies arbetstagare har höga krav på sig själva 
och alla vill ha en snygg och fräsch arbetsplast, de är perfektionister allihop därför anser han eller 
hon att det näst intill inte förekom lättja på honoms eller hennes arbetsplats. 
  

 
Hur hanterar man som personalchef lättja i en organisation? 

 
Vi kan se att resultatet visar att ett bra sätt att hantera lättja på i organisationer kan vara att prata 
med den arbetstagare som anses vara lat och inte presterar lika mycket som övriga arbetstagare. 
Det är viktigt att arbetstagarna ständigt vet vad organisationen förväntar sig av dem och att de 
vilka regler som råder på arbetsplatsen. Ekberg (2005) menar om man som organisation ser att 
problemet ligger hos arbetstagaren ska man ta honom eller henne då åt sidan och prata om 
problemet och lyssna till vad han eller hon säger. 
 

Det jag tycker är bra med kvartsamtalen är att jag får sitta öga mot öga med min medarbetare 
och prata om det. Idag hade jag ett sådant samtal med någon som jag tyckte var slapp. Och det 
är väldigt skönt att kunna säga det rakt ut; alltså det är inte ok. Tycker du att det här är ok? 
(Mika) 

 

Mika anser att ett samtal öga mot öga är ett bra sätt att få upp kommunikationen med 
arbetstagaren som är lat. Mika ser det som en lättnad att få tala om rakt ut att beteendet som 
arbetstagaren har inte är okej. Det är också därför Mika anser att de kvartsamtal hon eller han 
har på arbetsplatsen är viktiga. 

 
I svaren från våra respondenter pratar några av dem om kontroll, att öka kontrollen för att se hur 
arbetstagarna presterar, om de latar sig eller om de arbetar effektivt. Kim påpekade även att 
kontrollen inte får bli för hög för det kan då resultera i att arbetstagarna gör motstånd i form av 
att lata sig. Även mätningar av arbetstagarnas insatser ansågs som ett sätt att motverka lättja. För 
alla organisationer är inte detta möjligt, men för några av våra respondenter var detta en möjlighet 
då arbetstagarna arbetar med att svara i telefon. När man sedan under medarbetarsamtal frågar 
arbetstagarna varför deras svarsfrekvens är under det normala kan man få en förklaring till 
beteendet och på så vis gå vidare med problemet. En vidare åtgärd kan vara att begränsa 
arbetstagarnas chans till att smita ifrån arbete på så vis att man under arbetstid tar ifrån dem deras 
passerkort. På så vis anser Mika att man kan undvika otillåtna avstickare från arbetsplatsen, man 
gör fysiskt svårt för dem. Karlsson (2008:133) påpekar att motstånd kan vara något som 
arbetstagare gör i relation till ledningens kontroll. Här kommer även Ackroyd och Thompsons 
(1999) resonemang kring kontroll och motstånd in, om kontrollen från ledningen är för hög kan 
motståndet öka hos arbetstagarna. Trots att Karlssons och Ackroyd och Thompsons teorier 
beskriver hur arbetstagarnas motstånd kan uppkomma i förhållande till kontroll är vi tveksamma 
till att arbetstagarna på Mikas arbetsplats latar sig på grund av att Mika ökade kontrollen för hans 
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eller hennes arbetstagare. I Mikas fall såg han eller hon att ökad kontroll kunde vara ett sätt att 
stoppa lättjan på i organisationen. Lättjan hade alltså uppkommit innan kontrollen ökade. 
 
Att ge sina arbetstagare väl beskriven information om arbetsuppgifterna och målet med dem kan 
vara ett sätt att undvika lättja. Respondenterna ansåg att ett sätt att hantera lättja på skulle kunna 
vara att föra ett samtal med den arbetstagare som ansågs vara lat och inte presterar lika högt som 
övriga arbetstagare. Flera av våra respondenter ansåg att kommunikation och medarbetarsamtal 
är en viktig del i hur problem som lättja kan hanteras och undvikas. Ansvarig måste även vara 
tydlig med de förväntningar man har på arbetstagaren. Mika menade att arbetstagare som 
kommer på sätt att lata sig många gånger kan vara kreativa i sina sätt att uppnå lathetstillståndet. 
Genom medarbetarsamtal kan personalansvarig och arbetstagaren komma fram till hur 
arbetstagaren ska kunna använda denna kreativitet i arbetet istället.  Kazemi (2009:45) menar att 
informationen är viktig i en organisation och man måste förklara beslut och förändringar för att 
inte skapa frustration bland arbetstagarna. Waldemarson menar att genom exempelvis 
medarbetarsamtal och utvecklingssamtal kan chefen ge respons till de anställda. Hon säger också 
att feedback är en reflektion över handlande och resultat. Det finns olika nivåer av feedback som 
passar sig för olika typer av kommunikation på arbetsplatsen. I informationsnivån får 
arbetstagarna feedback om arbetsuppgifter och prestation. Personalchefen har här chansen att 
klargöra arbetsinnehållet för arbetstagaren. Ska man som personalchef beskriva hur 
arbetstagarnas beteende påverkar arbetsrelationerna får man gå till en djupare nivå som 
Waldemarson kallar för personlig reaktion.  Personalchefen kan belysa både negativa som 
positiva konsekvenser av arbetstagarens beteenden. (Waldemarson, 2009:149f).  
 

Förklara vad beteendet kan få för konsekvenser och inte bara säga att du är dum i huvudet som 
gör på ett visst sätt. (Mika) 

 
Mika menar att det är viktigt att förklara för arbetstagaren att hans eller hennes beteende kan få 
konsekvenser för organisationen. Robin menar att det är viktigt att klargöra för arbetstagaren att 
han eller hon själv kan styra över om de är en god medarbetare till sina arbetskamrater. Är man 
lat kan detta dra på sig kollektivets ilska. Den sista nivån av feedback kallar Waldemarson för 
bedömning som är en värdering av arbetstagarens beteende i förhållande till dennes 
arbetsuppgift. Lever arbetstagaren upp till organisationens förväntningar? Kazemi (2009:30ff) 
menar att socialt förverkligande är viktigt, speciellt när det kommer till individens utveckling. Han 
menar att chefen måste se arbetstagarens individuella potential och att det därför är viktigt att 
individanpassa utvecklingen med hjälp av exempelvis medarbetarsamtal. Att ge sina arbetstagare 
chansen att vara mer delaktig i beslut om arbetsuppgifterna kan även det vara ett sätt att hantera 
och undvika lättja på. Charlie och Mika ansåg att rak och ärlig kommunikation är en viktig del i 
hur man skulle kunna hantera lättja. Kazemi och Törnblom (2009:40) talar om att arbetstagare 
som gjort ansträngningar i sitt arbete ska uppmärksammas med exempelvis beröm och 
uppmuntran. Detta menar han är viktigt för att uppnå välbefinnande i organisationer.  
 

..om någon uppmärksammar mitt positiva beteende så vill jag ju göra det mer för jag vill ju jätte 
gärna att någon klappar mig på huvudet. Uppmuntran och kommunikation från alla nivåer, 

kollegor som chefer. (Mika).  
 

Mika ser vikten av uppmuntran och kommunikation och han eller hon anser att detta ska komma 
från både chefer som medarbetare. Mika menar alltså att uppmuntran och uppmärksammande av 
positiva beteenden från både chefer och arbetstagare är viktigt i motverkandet av lättja. 
 

Något som vi anser är intressant är Kims svar på hur man kan hantera lättja. Kim anser att man 
på något sätt skulle kunna undvika lättja på arbetstid genom aktiviteter tillsammans utanför 
arbetet som exempelvis att gå på afterwork tillsammans. 
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Man kan väl också kanske göra saker vid sidan om. Göra lite evenemang och sådant som kan 
skapa någon slags lättja på fritiden istället. Afterwork eller typ arbetsplatsträffar eller att man har 
workshops eller liknande. Så kanske den lättjan tas ut någon annanstans än på jobbet om man nu 
vill minska den. (Kim) 

 
Resultatet visa att en sista utväg för arbetstagare som efter åtgärden fortfarande latar sig är 
omplacering. Personalansvarig måste skilja problem från person och inte att den lata 
arbetstagaren har potential i andra arbetsuppgifter. 
 

Och oavsett hur missnöjd du är med en person så har alla, och det tror jag verkligen, alla har 
något de är duktiga på. Kan man då hitta det där lilla som personen faktiskt är bra på, så har du 
också möjlighet att omplacera en person. (Robin) 

 
Robin tycker att alla individer har något som de är bra på och tycker därför att omplacering 
kan vara en bra lösning på problemet.  

 
 
Exkurs 

 
Våra respondenter hade som vi nämnt tidigare många spridda svar på våra intervjufrågor. Vi 
ansåg att det skulle vara intressant för läsaren och visa hur respondenterna svarat utöver det vi 
nämnt ovan. Vår sista fråga i intervjuguiden var; Är du själv lat? Glenn svarade följande:   
 

Nej. Jag anser mig inte själv som lat för jag tar till mig saker som jag inte behöver på grund av att jag är 
intresserad av mitt jobb.  

 
Vi tolkar Glenns svar, om man som arbetstagare är nöjd med sitt jobb och är intresserad av sina 
arbetsuppgifter kan det bidra med att lättja till viss del kan undvikas. Charlie säger i sin intervju 
att han eller hon ansåg sig vara lat i vissa avseenden:  
 

Vet inte om man ska säga att jag är lat eller om jag prioriterar rätt har två små barn, har alltid jobbat 
heltid, man hinner inte med saker hemma som man kanske gjort innan. Hur det än är när man 
kommer hem vid halv sex, sex då är det läxor, mat och det är det ena med det andra och sen är det 
allt annat då kan jag bara känna att jag orkar inte, jag stänger av och sätter mig i soffan och då Kan 
jag känna vad lat jag är men jag känner även för min egen del måste jag prioritera bort saker, så om 
det handlar om lathet eller inte. Vissa saker kan vara skit jobbiga och göra och då gör man de inte, 
det kanske är lathet. (Charlie) 
 

Charlies citat ovan visar att det är svårt att definiera vad lättja egentligen innebär och att synsätten 
skiljer sig åt från de olika respondenterna.  
  

Ajemen! Jag är jätte lat. Jag tar aldrig lunch å jag tar aldrig raster, men jag ser till att aldrig ta på mig 
för mycket jobb. (Mika) 

 

Vad Mika menar är inte att han eller hon sitter och latar sig under arbetsdagen utan att han eller 
hon helt enkelt inte väljer att ta på sig mer arbete än vad han eller hon mäktar med.  
 

För att få en bredare kunskap om synen på lättja valde vi att fråga våra respondenter om hur de 
trodde deras kollegor såg på lättja och även hur de trodde att deras anställda såg på lättja. Här var 
vi självfallet medvetna om att våra respondenter inte kan föra talan för varken kollegor eller 
anställda, men kände att det kunde vara intressant att se ett vidare resonemang kring begreppet. 
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Samtliga respondenter ansåg att deras kollegor hade samma syn på lättja som de själva hade. 
Respondenternas tankar om deras arbetstagares syn på lättja varierade och speciellt två av dem 
skiljde sig från de andra. Glenns ansåg att arbetstagarna inte ens reflekterar över begreppet lättja 
eller lathet. Kim trodde att hans eller hennes underställda såg lättja som något som kunde göra 
arbetet roligare. Våra andra respondenter ansåg att arbetstagare var väl medvetna om lättja och att 
de såg det som något mycket negativt och något som man föraktade. Robin påpekade för oss att 
de anställda såg det som ett chefsproblem och inget de själva kunde lösa. Våra respondenters 
olika uppfattningar bero på många orsaker. Som vi nämnde tidigare finns det problem i att låta 
andra människor tycka och tro om vad andra individer känner. Relationerna mellan arbetsgivare 
och arbetstagare kan möjligtvis spela roll. När Glenn säger att de anställda inte ens reflekterar 
över begreppet lättja kan detta kanske bero på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, 
att de inte har den sortens relation som gör att arbetstagarna känner sig bekväma att prata med 
sin chef om sådana problem. 

 
Resultatet visar att även om synen på lättja varierade mellan våra respondenter, menade ändå 
samtliga att det ansåg att det var något negativt om det förekom i deras organisation. Trots denna 
enhetliga syn ser vi att respondenternas svar kan delas upp i två kategorier. Vi kan se att några av 
våra respondenter ser lättja som en något mer ytlig egenskap, alltså att lättja handlar om att 
arbetstagarnas intresse för arbetet brister och att de hellre spenderar sina arbetsdagar med att 
spela poker på internet, pratar strunt med sina kollegor eller tar extra långa kafferaster. Den 
andra, och enligt oss lite djupare, synen på lättja anser vi är de respondenter som anser att lättja 
inte bara handlar om att slappa, utan även om återhämtning, reflektion och brist på självinsikt. 
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5 Sammanfattande diskussion 
 
 
I detta avslutande kapitel kommer vi att behandla vår slutsats, där vi återigen presenterar vårt syfte och våra 
frågeställningar. Vi kommer att besvara våra tre frågeställningar mer specifikt med hjälp av vårt resultat och vår 
teoretiska ram. Efter slutsatsen kommer vi att ha en avslutande del, där vi kommer ta upp styrkor och svagheter 
med vår undersökning och om övriga saker vi stött på under undersökningens gång. Slutligen nämner vi tips på 
fortsatt forskning inom ämnet.  
 

 

Slutsats 
 
Syftet med vår uppsats var att få en förståelse för varför lättja förekommer, på vilket sätt lättja 
förekommer och hur den hanteras och motverkas i organisationer av personalchefer. Utifrån 
syftet formulerade vi tre frågeställningar och vi kommer i denna del att besvara dessa. 
 

- Varför förekommer lättja i organisationer? 

- Hur yttrar sig lättja inom organisationer? 
- Hur hanterar man som personalchef lättja i organisationer? 

 
 
Varför förekommer lättja i organisationer? 
 
Resultatet av våra intervjuer visar att lättja kan förekomma i organisationer av olika anledningar. 
Det kan vara dels på grund av att arbetstagarna inte trivs med sitt arbete och sina arbetsuppgifter. 
Om arbetstagare finner att de saknar goda relationer med sina arbetskollegor kan det resultera i 
att lättja förekommer i organisationer. För höga krav från arbetsgivare kan få arbetstagare att 
känna att de inte mäktar med kraven och det kan i sin tur resultera i att arbetstagare latar sig i 
form av att inte prestera lika högt som organisationen önskar. Resultatet visar även att lättja var 
något oundvikligt, en respondent menade att en arbetsdag är en tredjedel av ens dygn och 
människor är inte robotar och att utöva någon form av lättja är då en naturlig del av arbetet. 
Respondenterna var överens om att brist på kommunikation från ledningen, otydliga regler och 
information om vad som ska göra kan påverka att arbetstagare inte gör sina formella 
arbetsuppgifter och istället gör motstånd i form av att exempelvis lata sig. Brist i 
kommunikationen mellan ledning och arbetstagare kan även resultera i att arbetstagaren tappar 
motivationen för sina arbetsuppgifter och börja utöva någon form av lättja. Respondenterna 
ansåg även att avsaknaden av engagemang för sitt arbete kan leda till att arbetstagare latar sig. 
Resultatet visa att kontrollen från ledningen kan ha en påverkan till varför lättja kan förekomma i 
organisationer. Om kontrollen är för låg respektive för hög kan detta generera i att arbetstagare 
inte gör det de formellt ska göra. För låg kontroll kan enligt respondenterna göra att arbetstagare 
istället för att arbeta ägnar sig åt privata angelägenheter på grund av att ledningen inte har någon 
kontroll över arbetstagarnas beteende. För hög kontroll kan göra att arbetstagare bedömer att 
ledningens hårda beteende inte är rättvist och då protesterar genom att göra motstånd. Det visas 
även i resultatet att hemförhållanden kan påverka uppkomsten av lättja. Om en arbetstagare 
exempelvis har det kämpigt hemma kan det påverka arbetstagaren under arbetstid. Om en 
arbetstagare inte hinner med att uträtta alla sina privata ärenden på fritiden kan det resultera i att 
arbetstagaren tar med sina outrättade ärenden till arbetet och uträttar de under arbetstid istället. 
Om man som arbetstagare befinner sig mellan två jobb kan det enligt vårt resultat vara en orsak 
till varför lättja kan förekomma i organisationer. En arbetstagare som befinner sig mellan två jobb 
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kan känna att den inte behöver prestera lika högt som den gjort innan och kan då börja utöva 
lättja istället. 
 
Enligt vår teoretiska ram kan faktorer som exempelvis mellanmänskliga relationerna förhindra 
känslan av vantrivsel. Motivation kopplat till arbetet finner vi i Herzbergs teori om 
motivationsfaktorer. Ansvar, prestationer eller arbetet i sig är enligt Herzberg 
motivationsfaktorer. Avsaknaden av dessa kan leda till en känsla av icke trivsel i en organisation, 
som i sin tur kan leda till lättja hos arbetstagare.  
Den teoretiska ramen visar även att motstånd kan vara något som arbetstagare gör i relation till 
ledningens kontroll och om ledningens kontroll är för hög kan motståndet hos arbetstagare öka. 
Att försöken finna balans mellan arbete och hem kan vara en orsak till varför arbetstagare väljer 
att utföra privata angelägenheter under arbetstid. Detta kan vara nödvändigt för att leva upp till 
kraven från familjen. Arbetstagare som planerar att byta jobb kan ha en tendens att bli mindre 
engagerade i deras nuvarande arbete och det kan leda till att den anställda börjar exempelvis 
maska eller lata sig på arbetstid. Arbetstagaren vet med sig att den snart ska sluta och inte 
behöver prestera lika mycket längre. 
 
 

Hur yttrar sig lättja inom organisationer? 
 

Enligt vårt resultat kan lättja yttra sig på många olika sätt. Lättja yttrar sig främst genom att 
arbetstagare ägnar sig åt att surfa på internet. De arbetstagarna som bedömer att de inte har 
tillräckligt med arbetsuppgifter kan istället för att arbeta sitta och surfar på internet för att få 
arbetstiden att gå fortare. Arbetstagare som surfar på internet under arbetstid kan uträtta privata 
saker i form av att de beställer bort på en restaurang som de ska gå till efter arbetstid med sina 
vänner. Detta kan göra att de formella arbetsuppgifterna blir lidande. Lättja kan även yttra sig 
genom att arbetstagare är passiva under arbetstid. De vill inte ta något extra ansvar för andra 
saker utöver deras formella arbetsuppgifter, de gör det de blir tillsagda och ingenting mer. Vissa 
arbetstagare har även tendens till att förlita sig på att sina kollegor ska uträtta arbetsuppgifterna 
istället. Resultatet visar att arbetstagarna kan med hjälp av sitt kroppsspråk se till att de ser 
upptagna ut även fast de inte är det, en respondent menade att man kan som arbetstagare gå runt 
med en pärm under armen för att visa övriga kollegor att han eller hon har mycket att göra. Lättja 
kan yttra sig enligt resultatet genom att arbetstagare smiter undan och gör andra saker istället för 
att utföra arbetsuppgifterna. Lättja kan även vara när arbetstagare prata mycket om vad som 
borde göras, men det är ingen som utför det som enligt dem borde göras, med andra ord mycket 
prat och lite verkstad. Lättja kan vara då arbetstagare i en organisation tar extra långa kaffe raster 
och sitter och pratar med sina kollegor i stället för att arbeta. 
 
Den teoretiska ramen visar att arbetstagare använder mycket av sin arbetstid till att surfa på 
internet och för att bland annat uträtta privata angelägenheter. Vår teoretiska ram visar även att 
arbetstagare som använder sig av internet och ägnar sig åt icke arbetsrelaterade saker genom att 
surfa på olika internetsajter, kan vara en form av motstånd. Om privatlivet tar övertaget under 
arbetstiden och stör arbetsuppgifterna blir det en form av motstånd. En arbetstagare som maskar 
enligt vår teoretiska ram vill undvika så mycket som möjligt av sina arbetsuppgifter utan att 
riskera att bli av med jobbet. 
 
 

Hur hanterar man som personalchef lättja i organisationer? 
 
Resultatet visar att lättja i organisationer kan hanteras med olika metoder. En metod kan vara att 
föra ett samtal med den arbetstagare som anses vara lat och inte presterar lika högt som övriga 
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arbetstagare. Medarbetarsamtal visas i resultatet är en viktig del i hur problem som lättja kan 
hanteras och undvikas. Genom att öka kontrollen för att se hur arbetstagarna presterar, om de 
latar sig eller om de arbetar effektivt kan enligt vårt resultat vara en effektiv åtgärd vid lättja hos 
arbetstagare. Kontrollen får inte bli för hög för det kan då resultera i att arbetstagarna gör 
motstånd i form av att exempelvis lata sig. Kontrollen från ledningen bör vara på normal nivå, 
inte för hög och inte för låg enligt vårt resultat. Om arbetstagarna är motiverade och 
tillfredställda med sina arbetsuppgifter kan leda till att lättja inte förekommer, om arbetstagarna är 
motiverade i sitt arbete, gör de arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt. Om arbetstagarna har fått 
väl beskriven information om arbetsuppgifterna och dess mål kan vara ett sätt att undvika lättja 
på. Om arbetstagarna får vara delaktiga i beslut gällande organisationens mål skulle lättjan kunna 
reduceras enligt vårt resultat. En rak och ärlig kommunikation från personalchefer är viktigt för 
att kunna hantera lättja i organisationer. 
 
Vår teoretiska ram visar att om man som organisation ser att problemet ligger hos arbetstagaren 
ska man ta honom eller henne åt sidan och prata om problemet och lyssna till vad han eller hon 
har att säga. Som vi nämnt innan visar vår teoretiska ram att motstånd kan vara något som 

arbetstagare gör i relation till ledningens kontroll och om kontrollen är för hög kan det visa sig 
genom att arbetstagare gör motstånd. Informationen är även en viktig del i en organisation 

och man måste förklara beslut och förändringar för att inte skapa frustration bland arbetstagarna. 
Man bör som personalchef ge sina arbetstagare som gjort ansträngningar i sitt arbete mer 
uppmärksamhet, beröm och uppmuntran. Enligt vår teoretiska ram är detta viktigt för att uppnå 
välbefinnande i organisationer. Detta i sin tur kan leda till att arbetstagarna mår bättre och är mer 
motiverade och de behöver inte latar sig. 
 
 

Avslutning  
 
Vi anser att syftet och våra frågeställningar i vår undersökning har besvarats, vår undersökning 
har gett oss en större förståelse om lättja, hur det kan förekomma och hanteras i organisationer. 
Vi har även fått perspektiv på hur lättja kan yttra sig bland arbetstagare i olika organisationer. 
Resultatet visar de främsta faktorer som kan påverka att lättja förekommer i organisationer. Det 
kan vara hur trivseln på en arbetsplast är, motivation hos arbetstagare, kommunikationen mellan 
arbetstagare och personalchef, arbetstagarens balans mellan privatlivet och arbetslivet, kontrollen 
hos personalchefen och motståndet hos arbetstagaren. Vi har förstått att lättja yttrar sig främst i 
att arbetstagare surfar på internet och uträttar privata angelägenheter på arbetstid, det kan även 
yttra sig genom att arbetstagare smiter undan och inte tar något ansvar för något annat än deras 
formella arbetsuppgifter. Lättja kan vara då arbetstagarna tar för långa kafferaster och prat med 
kollegor istället för att arbeta. Vi har även förstått att lättja kan hanteras genom att föra samtal 
med den arbetstagare som utövar lättja. Resultatet visar även att medarbetarsamtal är nyttigt för 
en organisation för att undvika att lättja förekommer. Att som personalchef vara mer tydlig i sin 
kommunikation och ge sina arbetstagare klar och tydlig information om vad som ska göras och 
vad målet är med en specifik arbetsuppgift kan vara ett bra sätt att hantera lättja på. 
 
En svaghet med vår undersökning är att vår erfarenhet av att göra intervjuer inte är stor. Om vi 
hade haft mer erfarenhet av denna typ av undersökning hade vi kunnat utföra intervjuerna på ett 
mer professionellt sätt och fått ut mer av våra frågor. Det hade i sin tur resulterat i att våra 
intervjuer blivit bättre och att resultatet hade fått ett annat utfall. En annan svaghet som vi 
reflekterat över är att vi inte använt oss av en provintervju innan vi började med våra intervjuer. 
Om vi hade gjort det gjort att vi hade vetat vilka frågor som var relevanta för undersökningen 
och vilka frågor vi skulle kunnat formulera om eller tagit bort. Något annat vi fann problematiskt 
var att hitta relevanta teorier till vår teoretiska ram, detta på grund av att lättja inte är ett ämne 
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som det finns mycket skrivet om. Efter mycket sökande efter litteratur fick vi bestämma oss för 
hur vi ville redovisa lättja och det val vi gjorde anser vi som väl passande till vårt resultat.  
  
En intressant reflektion som vi stött på när vi gjort vår analys av intervjuerna är att det har skiljt 
sig en del på vad respondenterna svarat beroende på om de arbetat i en offentlig eller privat 
sektor.  En av respondenterna som arbetade i en offentligsektor påstod att i offentliga sektorer 
finns det en stor trygghet för arbetstagare och det är inte lätt att exempelvis säga upp arbetstagare 
som inte gör sitt jobb och latar sig. Denna respondent menade att om en arbetstagare i en privat 
sektor skulle anses som lat och inte presterade tillräckligt skulle denna person inte ha samma 
trygghet och man som arbetsgivare skulle ha lättare att göra sig av med personen ifråga. 
 
En annan reflektion vi gjort är att de respondenter som inte arbetat många år med personalansvar 
har inte upplevt att det förekommer lättja i deras organisation. De har inte samma erfarenhet som 
de respondenter som arbetet länge och som har problemet i sin organisation. Detta gjorde att 
intervju resultaten blev väldigt spridda och att vi inte fick ut lika mycket från de respondenter 
som hade mindre erfarenhet av lättja. Har man som personalchef inte haft problem med lata 
arbetstagare kan det vara svårt att reflektera över ämnet. Vi tror att det skulle vara positivt att 
göra personalchefer och arbetsgivare medvetna om att lättja kan vara ett problem. Vi tror att det 
skulle kunna resultera i att lättja skulle bli lättare att hantera och undvika i organisationer. 
 
Om vi ser hur arbete sett ut över tiden har synen på arbete varit väldigt negativ. Gorz och 
Lafargue menar att arbete är något som vi inte bör syssla med eller i alla fall bör vi människor 
minska på antalet arbetstimmar och ägna oss mer åt att vara lediga. Lafargue var aktuell för 
många år sedan och vi kan se att denna syn på arbete har genomsyrat arbetsmarknaden länge. Det 
kommer alltid finnas arbetskritiker och vi tycker det är intressant att se att det fortfarande 
människor som yttrar sig negativt mot att arbeta. Gorz gick bort för inte så många år och Gorz 
diskuterar även i sin litteratur om Lafargue. Det visa anser vi att det inte är konstigt att människor 
än idag anser att de kan lata sig under arbetstid. Vi anser att både Gorz och Lafargue hyllar lättjan 
och de anser att vi människor bör vara mer lediga och lata oss istället för att arbeta. Redan på 
Aristoteles tid var synen på att arbeta negativ. Aristoteles ansåg att meningen med livet var att 
utveckla sig själv och sin kropp och för att man skulle lyckas med det behövde människan fritid 
(Paulsen, 2010:21–26). Detta vara en naturlig egenskap hos visa människor, en människa behöver 
vila, men frågan är om det är lämpligt att göra det under arbetstid.  

 
 
Fortsatt forskning 
 
Lättja kan vara för många ett svårt begrepp att definiera och reflektera över. En av våra 
respondenter menade att det är ett osynligt problem i organisationer. Genom fortsatt forskning 
kring fenomenet lättja kan forskare möjligtvis lyfta fram lättjan i ljuset och bidra till ett ökat 
intresse och förståelse från exempelvis personalansvariga och arbetstagare men även ett ökat 
intresse från universitetsvärlden.  
 
Vi kan rekommendera att fortsätta forska om begreppet lättja och då utveckla den genom att se 
på lättja genom ett arbetstagarperspektiv. Under våra intervjuer sade en av våra respondenter att 
de arbetstagare som var lata var de som ansåg sig vara överbelastade och att dessa personer gick 
mest runt på arbetet och pratade om hur mycket uppgifter de hade att göra. Kortfattat; mycket 
prat och lite verkstad. Med detta i våra baktankar tror vi att resultatet från en studie med 
inriktning på arbetstagareperspektivet skulle skilja sig från det reslutat vi fått fram i vår 
undersökning. Det skulle vara intressant att se en jämförelse mellan vad personalansvarig och 
arbetstagare anser om lättja. Vad skiljer dem åt och vart finner man likheterna?  



39 
 

 
I vår studie valde vi att intervjua personalansvariga från fem olika organisationer för att få ett 
perspektiv av fenomenet lättja. Till framtida forskning rekommenderar vi att göra en studie i en 
enda organisation, och då gärna i en organisation där de faktiskt har problem med lättja. Där har 
man som forskare förhoppningsvis möjligheten att intervjua både personalansvarig som 
arbetstagare och kan då göra en jämförelse av svaren och på så vis finna likheter och skillnader. 
Vi vill trycka lite extra på att göra studien i en organisation där lättja anses var ett problem då vi 
själva märkte att de respondenter vi intervjuade som inte upplevde lättja som ett större problem i 
organisationen hade det lite svårt att reflektera över begreppet.  
 
Ett annat förslag på fortsatt forskning är att framtida studenter kan göra en jämförelse mellan två 
olika organisationer för att se hur de skiljer sig åt i frågan om lättja. Vad är det som skiljer sig 
mellan en organisation som har problem med lättja från organisationer som inte upplever lättja 
som problem. Finns det även aspekter vi utelämnat i vår studie som kan vara av intresse när man 
studerar fenomenet lättja? 
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7 Intervjuguide 
 
 

1. Ålder 
2. Utbildning 
3. I hur många år har du haft ett personalansvar? 
4. Hur många arbetstagare ansvarar du för? 

 
5. Vad upplever du att lättja/lathet är? 

 
6. Hur är din fördomsfulla syn på människor i Sverige idag? Är de lata? 

 
7. Hur uppfattar du lättja på den svenska arbetsmarknaden? 

- Har den ändrats med tiden? Mer eller mindre nu jämfört med förr? 
 

8.  På vilka sätt yttrar sig lättja hos arbetande människor? 
 

9. Vad kan lättja orsakas av? 

-  Arbetsmiljö?  

- Olika kategorier av människor? 

- Arbetsuppgifter? 

- Position i företaget? 
 

10. Hur hanterar man lättja i en organisation? 

- Kan du ge exempel från verkligheten?  

- Hur kan man förebygga lättja?  
 

11. Om åtgärderna inte fungerar, vad gör man då? 
 

12. Hur tror du att era underställa ser på lättja? 
 

13. Hur tror du att era kollegor ser på lättja? 
 

14. Är människor lata på din arbetsplats? 

- Varför? 

- Varför inte? 
 

15. Varför tror du lättja förekommer i organisationer? 

-  Ge konkreta exempel  
 

16. Är du själv lat 


