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Sammanfattning 

En fungerande relation mellan chef och medarbetare skapar bättre förutsättningar för välmående 

på arbetsplatsen. Studiens syfte är att belysa relationen chef-medarbetare inom yrken med 

brukarkontakt samt att generera en teori och förklaringsmodell grundad i data, vilken manifesterar 

aspekter som är betydelsefulla för chefer och medarbetare kopplat till den fungerande relationen 

dem emellan. Med grundad teori som forskningsansats och metodologiskt angreppssätt använder 

vi nio intervjuer och tre skuggningar för att undersöka och lyfta chefers och medarbetares 

perspektiv på relationen chef-medarbetare. Resultatet visar att både chef och medarbetare 

framhåller relationen dem emellan som mycket viktigt. Vår teori innefattar ett flertal aspekter som 

enligt dem behöver vara välfungerade för att relationen ska vara fungerande, t.ex. medarbetarens 

förhållningssätt och atmosfären på arbetsplatsen. Resultatet visar också att det är chefen som måste 

ge förutsättningar för relationsskapandet. Det mest utmärkande i det insamlade materialet är vikten 

av tydlighet från både chef och medarbetare för att deras relation ska vara fungerande. Den 

genererade teorins förklaringsmodell kan användas som ett verktyg i utformandet av trivsamma 

arbetsplatser samt som en påminnelse om att relationen chef-medarbetare är viktig för välmående 

på arbetsplatsen.  

Nyckelord: relation, chef-medarbetare, arbetstrivsel, tydlighet, grundad teori 

 

Abstract 

A functioning relation between the employer and the employee generates better conditions for 

wellbeing at the workplace. The purpose of this study is to illustrate the functioning relation 

between employer-employee, within social work/the supporting role profession, and to generate a 

theory and a model. The aim with this is to illustrate the aspects of the functioning employer-

employee relation, which are important according to them. With grounded theory as the research 

and methodological approach, we use nine interviews and three participative observations to 

examine and highlight employers and employees’ perspectives of their relation to each other. The 

result shows the importance of the functioning relation between them, according to both the 

employer and the employee. Our theory highlights several aspects that are all necessary if a 

functioning relation shall be possible, e.g. the employees approach and the working climate. The 

result also proves the importance of the employers’ role to obtain the prerequisites to develop a 

good relation. The most distinguishing feature of the collected material is the importance of clarity 

from both the employer and the employee. The generated theory model can be used as a tool in 

the strategy of acquiring good working conditions as well as a reminder of the importance of a 

functioning relation between the employer-employee. 

Keywords: relation, employer-employee, job satisfaction, clarity, grounded theory 
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1. Inledning 
 

"Vi har ju ett arbete som bygger på väldigt  
mycket kontakt med människor, hela tiden.  

Det är ju både relationer externt om man säger så,  
men det förutsätter att vi har bra relationer med  

varandra internt. Min roll som chef är då  
som sagt att… hur skapar vi ett bra  

förhållningssätt gentemot varandra?”   
- Intervjudeltagare 1, chef 

Professionella relationer är ett omtalat ämne i det moderna arbetslivet. Autonomi, något att känna 

stolthet över samt utrymme för utveckling är av stor betydelse för att trivas på sin arbetsplats. 

Ytterligare en betydelsefull aspekt är relationer på arbetsplatsen, både goda relationer och 

konkurrerande relationer, som kan skapa motivation i arbetet. (Strandberg, 2016). Citatet ovan från 

en av intervjuerna vi genomförde i studien belyser just detta. En bra gemenskap i arbetsgruppen 

leder både till bekräftelse och uppskattning samt fungerar som ett försvar för medarbetarna från 

den press som man får utstå i arbetet. En fungerande relation mellan chef och medarbetare skapar 

en god spiral för bättre välmående på arbetsplatsen då detta ofta leder till att man mår bättre överlag 

och inte bara på arbetet. (Grönblad, 2014; jobbing.se). 

En stor del av den arbetsföra befolkningen spenderar mer tid på sitt arbete än med sin familj. 

Arbetslivet idag kännetecknas av krav på flexibilitet, högt tempo och konkurrens. Frågan om 

huruvida vissa branscher och yrken är mer utsatta för press än andra är något som är vida diskuterat 

och har så varit under flera decenniers tid. Det finns en generell uppfattning om att särskilt den 

offentliga sektorn är utsatt för stress och källorna till denna stress är bland annat konflikter. 

(Huxley et al., 2005:1063). Forskning har länge indikerat att känslomässigt arbete är en viktig del 

i yrken där arbetet kräver kontakt med klienter/brukare i svåra livssituationer (hädanefter kallat 

yrken med brukarkontakt), t.ex. inom personlig assistans, socialförvaltning etc. I känslomässigt 

arbete innefattas arbete med känslor för att skapa och bibehålla fungerande kontakter med brukare 

för att kunna arbeta med förändring. Med dessa yrken medföljer att man ibland måste uppvisa 

känslor som man inte upplever vilket skapar emotionell dissonans. Dessa yrken medför också att 

man ofta måste hålla tillbaka sina verkliga känslor för att behålla sin professionalitet även om man 

blir berörd eller påverkad av klienterna. (Parry-Jones et al., 1998:179–180).  

Ur ett socialpsykologiskt perspektiv är studier av relationsprocesser och vad som möjliggör 

fungerande relationer av hög relevans. Vi anser att yrken med brukarkontakt är viktiga att lyfta 

fram eftersom den psykiska ohälsan i samhället är utbredd och de som har kompetens att ta hand 

om detta är just de som arbetar inom detta område. Därför är det viktigt att studera hur 

förutsättningarna för relationsarbete inom dessa yrkesgrupper kan förbättras. Som 

socialpsykologer är vi intresserade av arbetslivet i stort, människor och de sociala processer vi är 

en del av. Ur detta intresse väcktes tanken att göra en undersökning om relationer på arbetsplatser 

och dess relaterade aspekter samt skapa en förklaringsmodell över detta. 
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1.1 Syfte och problemformulering  

Vårt syfte är att undersöka relationen chef-medarbetare inom yrken med brukarkontakt. Vidare är 

syftet att generera en teori grundad i data med relevans för de individer som vi studerar och i den 

miljön de agerar, samt att presentera en förklaringsmodell som manifesterar aspekter vilka är 

betydelsefulla för fungerande relationer mellan chefer och medarbetare i yrken med brukarkontakt. 

Med fungerande relation avser vi en relation där båda parter upplever att relationen uppfyller sitt 

syfte, vilket givetvis är en subjektiv tolkning.  

Studiens syfte kommer sig först och främst ur vårt intresse för beteendevetenskap, vilket ofta berör 

arbete med andra människor. Vår förhoppning är att den teori och förklaringsmodell vi presenterar 

kan vara relevant som verktyg vid utformandet av trivsamma arbetsplatser som i sin tur kan leda 

till ökat välbefinnande för individer och mer välfungerande verksamheter. 

Syftet med denna studie kan således sammanfattas som att vi vill generera en teori som innefattar 

de aspekter som hindrar och möjliggör en fungerande relation mellan chef och medarbetare i yrken 

med brukarkontakt. Forskningsområdet relationer på arbetsplatser och intresset i att skapa en 

förklaringsmodell ledde oss till valet av grundad teori som metodologiskt angreppssätt, då den 

metoden är användbar i genererandet av teorier med praktisk relevans för komplicerade fenomen 

som t.ex. arbetslivet. Vår tanke är att nå en förklaring applicerbar på och med utgångspunkt i meso-

nivå, det vill säga relationer i en institutionell kontext. Relationer är ett fenomen med många 

dimensioner och för att ta fasta på de invecklade nyanserna och tolkningar i den sociala 

interaktionen valde vi grundad teori som metod. (Gustavsson, 2004:212).  
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2. Disposition  
I detta avsnitt presenterar vi en redogörelse över uppsatsen disposition. Tidigare har vi presenterat 

en inledning med forsknings- och samhällsrelevans för vår studie för att rama in vårt syfte och 

forskningsområde. Under följande avsnitt skildrar vi tidigare forskning utifrån teman vi funnit 

relevanta för vår studie. Vi avslutar avsnittet med en redogörelse för tidigare forskning i relation 

till vår studie. 

Efter tidigare forskning följer ett avsnitt om forskningsansatsen där vi först redogör för studiens 

epistemologiska och ontologiska utgångspunkter. Även det socialpsykologiska perspektivet 

symbolisk interaktionism presenteras kortfattat i detta avsnitt. Efter detta redogör vi för grundad 

teori enligt Glaser och motiverar vårt val av Glasers version. Vidare har vi i avsnittet Studiens 

metodologiska verktyg valt att redogöra för några viktiga begrepp och verktyg för grundad teori. 

I avsnittet om studiens genomförande illustrerar vi vår forskningsprocess som förtydligas genom 

en översiktlig modell. Sedan går vi vidare med att redogöra för våra datainsamlingsmetoder vilket 

följs av avsnittet Etisk reflektion. Vidare presenterar vi studiens analysförfarande, uppdelat i 

underrubrikerna öppen fas, selektiv fas och teoretisk fas. Efter denna presentation redovisar vi 

studiens resultat samt en sammanfattning av resultatet innehållande vår teori och modell.  

I avsnittet Anknytning till befintliga teorier presenterar vi tre relevanta teorier för vår teori. Efter 

detta följer en diskussion kring syfte och problemformulering, resultat och metod. Studien avslutas 

med förslag på vidare forskning och slutligen några avslutande kommentarer.   
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3. Tidigare forskning  
I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning som vi tagit del av under studiens gång. I linje med 

Glasers version av grundad teori (hädanefter kallad GT) förlade vi vår genomgång av tidigare 

forskning till efter det att vi påbörjat dataanalysen i den selektiva fasen. Detta möjliggjorde att vi 

kunde behålla en mer objektiv ställning gentemot materialet. De teman som vi fann i den tidigare 

forskningen växte fram parallellt med analysarbetet. Genom att senarelägga läsningen av tidigare 

forskning kunde vi i teorigenereringen utgå från vår empiri och undvek då att omedvetet söka 

mönster som tydde på redan etablerade teoriers sanning (Glaser, 2010:86). När vi genomförde 

tidigare forskning valde vi att använda oss av Mälardalens högskolas databas-sökfunktion vilket 

resulterade i att vi fann tidigare forskning från följande databaser: Emerald Insight, ProQuest, 

Sage, SwePub, Taylor & Francis Online, Wiley Online Library och Elsevier. Vi utgick från de 

kategorier som framkommit ur den öppna och selektiva fasen (vilka beskrivs senare). Sökorden 

som blev vägledande för oss under denna sökning var: workplace relations, supervisor-

subordinate, employer-employee, clarity at work samt respektive sökord på svenska. 

Samtliga artiklar och studier som vi presenterar i detta avsnitt visar på aspekter som är av hög 

relevans för ett gott arbetsliv. Studierna täcker flera dimensioner av det arbete som är av betydelse 

för trivsamma och välfungerande arbetsplatser med nöjda chefer och medarbetare. Genom dessa 

studier kunde vi urskilja vissa återkommande aspekter som vi valde att dela upp i fyra teman: 

Modeller för gynsamma arbetsförhållanden, Gynsamma förhållningssätt på arbetsplatsen, 

Tydliga roller och Medarbetarskap. 

De olika teman visar att mycket av relationer och hela verksamhetsfunktionen ligger i det 

ömsesidiga engagemanget. Av den tidigare forskning som vi tagit del av ligger dock fokus på en 

allmän och mer abstrakt förståelse för hur en fungerade verksamhet byggs upp och bibehålls, inget 

större fokus läggs på relationen chef-medarbetare som sådan, vilket vår studie gör. 

3.1 Modeller för gynnsamma arbetsförhållanden 

Följande tre artiklar/studier presenterar några modeller som framhåller viktiga aspekter för 

gynnsamma arbetsförhållanden. Det framgår bland annat att ansvar, engagemang och tillit är 

viktiga grundstenar både från medarbetarens och chefens sida samt att vikten av olika beteenden 

är något som varierar över tid.  

Baker (2009:29; 36) illustrerar skillnaderna mellan den gamla modellen och den nya varianten av 

”Employee-employer-modellen” som han själv utvecklat. Modellen består av åtta aspekter som 

beskriver de gemensamma krav som medarbetare och ledningen har och poängterar hur det tar sig 

i uttryck för respektive part, bl. a. open information och commitment. Båda parter har ett ansvar 

för att ha dessa aspekter i beaktande på arbetet och modellen fungerar som ett verktyg som 

resulterar i fördelar för alla inblandade om aspekterna efterlevs.  
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Bertlett, Johansson och Arvidsson (2011:9–11) behandlar olika typer av ledarskap- och 

medarbetarskapstyper. Syftet med artikeln är att presentera medarbetarskap genom en teoretisk 

modell. De menar att det är avgörande att det finns en samstämmighet mellan ledarna och de som 

följer för att undvika krockar dem emellan. Det räcker alltså inte bara att det finns en bra chef och 

en bra medarbetare – de måste vara bra tillsammans. Bertlett et al. (ibid.) presenterar 

”Employeeship-Leadership-Relationship Model” som illustrerar att de mest funktionella 

ledarskaps- och medarbetarskapsbeteendena varierar beroende på om arbetsgruppen är nytillsatt 

eller om den redan är väl grundad. Work-oriented employee behavior kombinerat med task-

oriented leadership är att föredra i det första fallet medan person-oriented employee behavior och 

relation-oriented leadership är att föredra i det senare.  

Seppelä et al. (2011:764–765; 770) testar i sin studie en modell för ömsesidig tillit mellan chef och 

medarbetare. Resultaten i studien grundar sig i enkäter från 184 chef/medarbetar-dyader, där 

medarbetarna fick skatta sin känsla av autonomi, makt och tillit till sin närmaste chef. Cheferna 

fick skatta sin tillit till respektive medarbetare. Resultatet visade att chefens tillit till medarbetarna 

ökade medarbetarens känsla av autonomi och genom detta också en känsla av makt. Denna leder 

i sin tur till att medarbetaren känner tillit till chefen. Sammanfattningsvis känner alltså 

medarbetaren tillit till sin chef om chefen känner tillit till denne.  

3.2 Gynnsamma förhållningssätt på arbetsplatsen 

Följande tre studier visar på flera, för relationen och arbetsplatsen, gynnsamma förhållningssätt. 

Hur bör medarbetarna och cheferna förhålla sig till arbetet och varandra? Viktigt att notera är att 

chefens och medarbetarens egenskaper och förhållningssätt vad gäller exempelvis autenticitet, är 

av lika stor vikt. Reflektion kring sin egen person och sitt handlade ligger till grund för en stor del 

av relationsarbetet. Balans vad det gäller autonomi och kontroll har stor påverkan, liksom tidigare 

erfarenheter av relationer. 

Ganesan, Rajkumar och Saravanan (2002:278; 283) undersöker relationer mellan aktörer på alla 

nivåer i en verksamhet. Denna kvantitativa studie genomfördes genom enkäter där deltagarna fick 

skatta olika områden i sin arbetssituation. Studiens resultat visar att nivån av kontroll/övervakning 

påverkar klimatet mellan medarbetare. Även regelbundna samtal/rådgivning, ledning-medarbetar 

relationen, medarbetarnas engagemang, ansvarstagande och motivation samt arbetets karaktär är 

aspekter som påverkar relationerna.  

Kulkarni och Ramamoorthy (2017:1447–1448; 1455) har i sin teoretiska forskning behandlat 

ämnet informationsasymmetri utifrån ”Social Exchange Theory” och ”Agency Theory”. De 

hänvisar till tidigare studier som visat på att chefer ibland måste delegera beslutsfattande till 

medarbetare, vilket skapar ett behov av kontroll över medarbetarna. Studien visar på att positiv 

förstärkning och utsläckning av oönskade beteenden från medarbetarna är mer framgångsrika sätt 

att skapa en social relation mellan chefen och en medarbetare, snarare än i de fall chefen bestraffar 

medarbetaren för något felsteg. Vidare menar Kulkarni och Ramamoorthy att medarbetarens och 

chefens egenskaper och förhållningssätt spelar lika stor roll för relations varande.  



 6 

Hinojosa et al. (2014:597) skriver om Bowlbys anknytningsteori, vilken innebär att människor 

redan i sin första relation med sin vårdnadshavare lägger grunden för hur dennes relationer i vuxen 

ålder kommer te sig. De förekommande anknytningsmönstren är trygg, otrygg-ambivalent och 

otrygg-undvikande. Hinojosa et al. (2014:599–601; 605–606) menar att en trygg ledare och en 

trygg medarbetare kan skapa en autentisk relation. Om en av parterna är trygg och den andra är 

otrygg-ambivalent kan en pseudo-autentisk relation växa fram, där de upplever autenticitet men 

där den inte finns fullt ut. En autentisk relation kännetecknas av självmedvetenhet, transparens, 

balans i processer och beslutsfattande (dvs. att man tar med andras intressen i beräkningen) samt 

moralisk kompass och självkontroll. Huruvida en relation kan bli autentisk har också att göra med 

om parterna kan analysera och reflektera kring sina beteenden. Tidigare negativa relationer på 

arbetsplatser påverkar hur man handlar i en ny relation. Om man kan se dessa mönster kan man 

också försöka förändra dem och närma sig en säker anknytning till sin chef/medarbetare. Det är 

därför viktigt att ha i åtanke att ingen går in utan förutfattade meningar i en relation. Om chefen är 

autentisk i sig själv lägger det en grund för att hela arbetsgruppen ska vara autentisk.  

Kulkarni och Ramamoorthy (2017:1452–1453) menar att en chef eller medarbetare som 

identifierar sig med relationen hen ingår i, i större utsträckning kommer leva upp till de 

förväntningar som finns samtidig som hen kommer att se till den andra partens bästa. Samtidigt 

förväntar man sig ömsesidighet i relationen, att man får tillbaka det man ger. De framhåller också, 

liksom Hinojosa et al. (2014), att människor utgår från sina tidigare sociala relationer och de skapar 

förväntningar.  

3.3 Tydliga roller 

Följande tre studier indikerar att medarbetare i viss mån kan hantera problematiska situationer så 

länge det finns en tydlighet framför allt vad det gäller roll- och arbetsbeskrivningar, samt 

uppföljning. Rollförtydligande leder också till nöjdhet på arbetsplatsen och en lägre 

personalomsättning.  

Bliese och Castro (2000:70) påvisar vikten av tydlighet vad det gäller roller på arbetsplatsen. Syftet 

med denna enkätundersökning var att undersöka ”Demand-support-control-modellen” utifrån 

hypotesen att role clarity och chefsstöd kan ha inverkan på nivån av psykologisk belastning hos 

medarbetarna. Resultatet visade att trots avsaknad av direkt stöd från närmaste chefen var 

psykologiska påfrestningar lägre så länge medarbetarna hade tydlig information om vad deras egen 

roll innebar och så länge medarbetarna stöttade varandra.  

Zheng et al. (2013) syftar med sin teoretiska studie till att erbjuda en förståelse av rollförtydligande 

kopplat till övervakning från cheferna där de även undersöker detta i samband med utvecklande 

feedback från cheferna. De presenterar också, likt Bliese och Castro (2000), att det finns en tendens 

till att medarbetarna trivs bättre på arbetsplatsen då det finns tydligt klargjorda roller samt att 

cheferna har kontroll. Detta blev ännu tydligare då cheferna fanns där som stöd och gav feedback 

för att utveckla arbetsrollerna. (Zheng et al., 2013:119–120). 
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Hassan (2013:716–717; 721) undersöker i sin studie hur rollförtydligande upplevs som 

förtydligande av arbetsuppgifter samt nöjdheten på arbetsplatsen och den personalomsättning som 

arbetsplatsen har. Undersökningen genomfördes genom granskning av personalregister och 

enkätundersökningar, utifrån hypotesen att rollförtydligande har en indirekt positiv påverkan på 

nöjdheten på arbetsplatsen samt att det indirekt minskar personalomsättningen. Detta med 

utgångspunkt i ”roll-teorin” som syftar till att medarbetaren är i behov av tydliga direktiv från sin 

närmsta chef för att få vetskap om förväntningar på dennes beteenden och feedback på sitt arbete. 

För att rollförtydligande-processen ska fungera förutsätts en god kommunikation från båda håll, 

tydlighet både från ledningen och från medarbetarna. Något som kan påverka hur rollfördelningen 

och tydligheten i detta ser ut är också hur verksamheten och dess uppdrag förändras över tid. 

Tydliggörandet av roller gör att medarbetarna vet vad de ska göra. Hassan presenterar ett resultat 

där ett samband mellan tydliggörande av roller, nöjdhet på arbetet och personalomsättningen är 

tydligt. På arbetsplatser där cheferna aktivt arbetade med rollförtydligande var 

personalomsättningen lägre.  

3.4 Medarbetarskap 

Autonomi och delaktighet är återkommande teman i arbetslivsforskning, i detta tema presenteras 

det genom synen på medarbetarskap med utgångspunkt i två studier. Lagom grad av autonomi och 

delaktighet ökar förståelsen hos medarbetarna samt nöjdheten på arbetsplatsen. Ett öppet 

samtalsklimat och aktivt deltagande i implementeringsprocessen är viktigt både för medarbetarna 

och för verksamheten i stort. 

I en kvalitativ fallstudie granskar Kilhammar och Ellström (2015: 329–330) hur implementeringen 

av ett nytt arbetssätt, medarbetarskaps-program, genomförts på två arbetsplatser. Grunden i 

medarbetarskap är relationen mellan medarbetarna och chefen men ett stort fokus ligger även på 

medarbetarens roll i övrigt i organisationen. Medarbetarna ska känna autonomi och samtidigt bidra 

med att utveckla verksamheten. Tanken med medarbetarskap är att medarbetarna ska känna 

empowerment, kärnan är dialog och delaktighet i beslutsfattande. På detta sätt ökar medarbetarnas 

nöjdhet på arbetsplatsen samtidigt som arbetsplatsen blir mer effektiv. Studien visade att 

arbetsplatsen där medarbetarna fick vara delaktiga i implementeringen och där programmet 

anpassades efter arbetsplatsens rutiner ledde till en högre grad av faktiskt implementering och 

utveckling av programmet i verksamheten. Resultatet visade bland annat att några av de anställda 

upplevde att de inte förstod tanken med medarbetarskapet men med tiden blev det tydligare. Det 

räckte inte enbart att klargöra idén med programmet utan de anställda måste uppleva programmet 

i praktiken för att fullt förstå det. Det var också viktigt att de närmaste cheferna var med i 

utvecklingen av implementeringen för att det skulle bli ett gynnsamt resultat. Deltagandet gjorde 

syftet tydligt. (Kilhammar & Ellström, 2015:337–340). Även Ganesans et al. (2002:278) studie 

visade att medarbetardeltagande i t.ex. möten på alla nivåer i verksamheten var en bidragande 

faktor till ett gott klimat på arbetsplatsen. 
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3.5 Kommunikation och information 

Information och kommunikation hänger tätt samman med varandra och båda delar måste fungera 

för att medarbetarna ska ha förtroende för chefen och för att verksamheten ska fungera. Följande 

tre studier indikerar att kommunikation och öppenhet från båda parter är viktigt i medarbetar-chef-

relationen. 

Ganesan et al. (2002:278) studie visade också vikten av kommunikation mellan de olika nivåerna 

i organisationen. Detta indikeras också av Nilsson (2006:19; 23–26), där han skildrar 

medarbetarnas upplevelse av utanförskap och att ha blivit ”överkörda” vad det gäller delaktighet i 

arbetsplatsförändringar och information i verksamheten. Resultatet visar att detta leder till misstro 

mot cheferna och lägre nivå av engagemang för arbetsuppgifterna. Bristen på kommunikation och 

tydlighet skapar ryktesspridning och en känsla av att sakna kontroll över och förståelse för sin 

arbetssituation. Resultatet visar också att de flesta respondenterna känner att cheferna är 

tillgängliga vid behov men att de sällan tar chansen att prata med dem då man saknar förtroende 

och vill undvika att lägga sig i. Detta går att koppla till vad Kulkarni och Ramamoorthy (2017: 

1459–1460) hävdar: att människor delar information utifrån två antaganden, dels att mottagaren 

av information visat sig vara pålitlig och dels beroende på personliga erfarenheter. Kulkarni och 

Ramamoorthys (2017:1447–1448) hela studie behandlar informations-asymmetri, vilket som 

begrepp innebär att en av de inblandade i en relation besitter viktig information som den andra 

parten saknar. Exempelvis har oftast medarbetaren själv mer insikt i sitt direkta arbete än vad 

chefen själv har. Chefen har i sin tur mer information om medarbetarens faktiska värde och är i 

position att undanhålla information om verksamheten.  

3.6 Tidigare forskning i relation till vår studie 

Som tidigare nämnts genomförde vi den tidigare forskningen då vår egen teori redan börjat ta form. 

Tidigare forskning låg inte till grund för hur vi angrep vårt forskningsområde och därmed inte 

heller för resultatet. Däremot framkom de ovan presenterade teman tydligt, (modeller för 

gynnsamma arbetsförhållanden, gynnsamma förhållningssätt på arbetsplatsen, tydliga roller, 

medarbetarskap samt kommunikation och information), i jämförelsen mellan vårt data och tidigare 

forskning. Studierna belyser mycket viktiga byggstenar för en god arbetsplats. Syftet med vår 

studie var att generera en teori som innefattar de aspekter som hindrar och möjliggör en fungerande 

relation mellan chef och medarbetare i yrken med brukakontakt. I vår studie håller vi fast vid att 

undersöka relationen som sådan och som den kärna i alla verksamheter som den faktiskt utgör. 

Utan relationerna kan de olika byggstenarna inte sättas ihop.  Det vi saknade i den tidigare 

forskningen var ett fokus på hur en fungerande relation mer konkret ser ut mellan chef-

medarbetare. Ändamålet i den tidigare forskningen verkar aldrig vara att kartlägga relationen i sig 

och vilka aspekter som främjar och hindrar fungerande relationer, utan detta ämne behandlas oftast 

som en bifråga och i relation till något annat som t.ex. job satisfaction. Därför anser vi att vår 

studie, där vi belyser både medarbetares och chefers perspektiv på vad som hindrar respektive 

främjar fungerande relationer dem emellan, är ett viktigt bidrag till arbetslivsforskningen.   
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4. Forskningsansatsen  
I detta avsnitt redogör vi för de ontologiska och epistemologiska utgångspunkterna i GT som 

forskningsansats samt motiv till vårt val av Glasers version av denna. Slutligen presenterar vi 

definitioner på de verktyg som vi tillämpat under studiens gång: memos, teoretisk känslighet samt 

teoretisk mättnad och kärnkategori. 

4.1 Studiens ontologiska och epistemologiska utgångspunkter 

GT är både en metod och en vetenskaplig tradition. Därför tar vi i detta avsnitt upp några av de 

främsta grundtankarna inom traditionen. Idén om att studier av sociala interaktioner inte kunde nå 

sin fulla potential med de traditionella vetenskapsteoretiska ramarna mynnade under 60-talet ut i 

att en ny forskningsansats började byggas upp av Barney G. Glaser och Anselm L. Strauss. GT 

som metod innebär ett induktivt förhållningssätt, med deduktiva drag. (Hartman, 2001:27–31). I 

det inledande skedet av vår studie antog vi ett induktivt angreppssätt vilket blev allt mer deduktivt 

då vi i nästkommande urval använde oss av den data vi samlat in och jämförde med tidigare data. 

En grundtanke inom GT är just att grunda sin teori i data. (Howard-Payne, 2015:52). Genom att vi 

använde oss av GT som metodansats möjliggjordes en studie utan begränsningar av varken de 

aspekter som saknas i de rent deduktiva eller de rent induktiva metodansatserna.  

Syftet med vår studie var att generera en teori som innefattar de aspekter som hindrar och möjliggör 

fungerande relationer mellan chefer och medarbetare i yrken med brukarkontakt. I och med att GT 

har sin ontologiska utgångspunkt i symboliska interaktionism har vi i vår kvalitativa studie kunnat 

luta oss mot den symboliska interaktionismens grunder. Symbolisk interaktionism är ett 

socialpsykologiskt perspektiv med fokus på människans agerande utifrån den mening som uppstår 

i social interaktion. Meningen är i ständig förändring genom att individen ständigt genomför ett 

tolkningsarbete i interaktionen. Den mening som olika ting har för individen är alltså produkter av 

social interaktion. (Blumer, 1986:2; 5; 8).  

Vår positionering i symbolisk interaktionism har för oss inneburit att vi i vår studie fokuserat på 

att människan inte enbart handlar reflexmässigt, utan att det finns en nivå av social interaktion där 

individer tolkar och sedan handlar. Det var denna nivå som vi ämnade undersöka, för att nå 

förståelse för hur individerna agerar i de sociala interaktionerna kopplade till relationsprocessen. 

För att vi skulle förstå dessa individers beteenden var vi tvungna att försöka se på objekt på samma 

sätt som individerna vi studerade gjorde. Hur människor handlar beror på hur den aktuella 

situationen ser ut och hur individen tolkar situationen. (Blumer, 1986, s. 51; 85). Därför var 

kontexten för våra skuggningar och intervjuer viktiga, vilket beskrivs närmare i avsnittet 

Datainsamling. För att nå en djupare förståelse för fenomen på en meso-nivå, där studien kan 

generaliseras till just fenomenet relation chef-medarbetare och inte till populationen, var kvalitativ 

studie att föredra. Genom detta kan vi erbjuda en kontextuell förståelse för relationen chef-

medarbetare, snarare än den framställan av statistik baserad på maximal variation som istället är 

kännetecken för den kvantitativa, positivistiska synen. (Bryman, 2008:371–372; Cassell & Symon, 

2004:2).  
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4.2 Grundad teori enligt Glaser 

Efter framställandet av GT har Glaser och Strauss gått skilda vägar med olika utvecklingar av 

traditionen och det är här viktigt att separera den Glaserianska metoden ifrån den Straussianska då 

de skiljer sig både teoretiskt, filosofiskt och praktiskt. Detta leder således till skillnader hos 

forskarens tillvägagångssätt där Glaser (i Howard-Payne, 2015:52–54) å ena sidan menar att 

forskaren ska vara en fristående observatör av verkligheten för att, i enlighet med det positivistiska 

perspektivet, kunna upprätthålla en neutral inställning till data. Strauss (ibid.)  menar å andra sidan 

att forskaren, i och med kontextens bundenhet till verkligheten, bör vara personligt engagerad för 

att fullt förstå fenomenet så som deltagarna upplever det. I detta avseende ansåg vi att den 

Glaserianska metodansatsen lämpade sig bäst i och med att vi ville utforska relationerna, så som 

de gestaltas på arbetsplatserna. Vi ville inte, som Strauss (ibid.) förespråkade, vara personligt 

engagerade då vi tror att det kunde ha påverkat relationerna för mycket för att studeras så som 

respondenterna vanligtvis upplever dem. 

Vårt sätt att angripa forskningsområdet med en så stor förutsättningslöshet som möjligt, gick i linje 

med Glasers idé om att inte låta förutfattade meningar och teoretiska ramverk styra 

datainsamlingen. Detta till skillnad från Strauss som istället menar att man ska avgränsa sig till ett 

ganska smalt problemområde för att kunna studera det på djupare nivå. (Hartman, 2001:40; 58–

61.) Som bekant finns det redan ett flertal teorier kring t.ex. grupprocesser, ledarskap och 

arbetsplatstrivsel, men problemet är att de oftast har haft sin utgångspunkt i en mycket tydlig 

problemformulering som skapats redan i det initiala forskningsskedet. Vad detta bland annat kan 

leda till är att den data man samlar in och sättet man analyserar data på omedvetet eller medvetet 

formas till att gå frågeställningen till mötes. Vi hade istället vår startpunkt i själva ämnesområdet 

relationer. Genom att vi gick tillväga på detta sätt blev den genererade teorin både grundad i data 

och samtidigt funktionell för de individer vi studerade då den faktiskt bygger på det som är viktigt 

för dem.  

4.3 Studiens metodologiska verktyg 

I detta avsnitt presenterar vi centrala begrepp vilka vi använt som verktyg vid genomförandet av 

studien: memos, teoretisk känslighet, samt teoretisk mättnad och kärnkategori. 

4.3.1 Memos  

Under hela analysprocessens gång skrev vi minnesanteckningar. Dessa anteckningar hade sedan 

en viktig del i genererandet av teorin.  Det finns inga regler för hur memos ska se ut mer än att de 

ska dateras och innehålla information om vilken del av data som de behandlar. Som Glaser (2010: 

194; 198) framhåller är det viktigt att man stannar analysarbetet närhelst man får en idé och genast 

skriver ner den, en tanke som vi anammade och därför tog vi alltid en stund efter varje 

datainsamlingstillfälle och skrev ner alla tankar och idéer. Memoskrivandet gav oss utrymme för 

reflektion och gav oss en tydlig bild av hur analysprocessen fortlöpt, de förändringar och 

vändningar som skedde under processens gång och hur vi resonerade kring detta. Det gjorde att vi 

hade en medvetenhet kring datainsamlingen och analysen, samt att det fungerade som ett stöd i det 

vidare urvalet.  
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4.3.2 Teoretisk känslighet   

Inom GT är den teoretiska känsligheten av stor vikt under forskningsprocessen och framförallt 

under den faktiska och teoretiska kodningen. Vår teoretiska känslighet växte fram under studiens 

gång och syftar till vår medvetenhet inför betydelsen av data som vi samlade in. Detta för att vi 

skulle kunna fokusera på det som är viktigt i empirin och kunna styra studien därefter. (Hartman, 

2001:97–100). Det handlar enligt Glaser (1992: 27–28) om att kunna frambringa koncept ur data 

som är relevanta för teorin och även andra sociologiska modeller för att generera en grundad teori 

och inte endast beskrivningar av empirin. Teoretisk känslighet har lett vår studie från en 

beskrivande till en analyserande nivå. Memoskrivandet var hjälpsamt för vår teoretiska känslighet, 

att vi ständigt antecknade tankar och idéer och därigenom tydligt kunde se det som återkom i 

materialet. Den teoretiska känsligheten började grundläggas redan under det första 

datainsamlingstillfället och gjorde att vi i nästkommande insamlingar hade en känsla för vad vi 

skulle lyssna efter. 

4.3.3 Teoretisk mättnad och kärnkategori  

Teoretisk mättnad är också ett viktigt metodologiskt verktyg inom GT, vilket vi nådde i analysen 

när det blev tydligt för oss att nytt material inte tillförde några nya kategorier eller några nya 

egenskaper till de befintliga kategorierna. Tanken med GT är välja den data som är relevant och 

intressant och när vi nådde teoretisk mättnad avslutade vi datainsamlingen i den fasen. 

(Gustavsson, 2004: 228).  

Kärnkategorin är det begrepp som enligt Glaser bör stå i centrum av alla kategorier. Kärnkategorin 

tydlighet utkristalliserade sig i slutskedet av den öppna fasen genom reducering av kategorierna i 

analysarbetet, och detta var även något som gjorde det enklare att avgöra när vi uppnått mättnad i 

fasen. Kärnkategorin förekom i störst utsträckning i det insamlade materialet med högst relevans 

för övriga kategorier. (Alvesson & Sköldberg, 2017:104). Genom att vi fann kärnkategorin fann 

vi svaret på vad som är allra viktigast för respondenterna, i relation till syftet med vår studie. 

Kärnkategorin visar vad som händer i den kontext som vi studerat och den är själva fundamentet 

för allt socialt agerande på arbetsplatsen. Kärnkategorin utvecklade teorin. (Glaser, 2010:131) 

I följande avsnitt, Studiens genomförande, redogör vi för hur vi tillämpat ovanstående 

begrepp/verktyg samt urval, datainsamling och analys.  
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5. Studiens genomförande  

I detta avsnitt kommer vi redogöra för hur vi gick tillväga från planeringsstadiet genom de olika 

faserna. Först presenterar vi en modell över vår forskningsprocess. Vi beskriver sedan 

datainsamlingsmetod, urval, presenterar ett personporträtt samt redogör för vår etiska reflektion. 

Avslutningsvis beskriver vi studiens analysförfarande utifrån varje fas: öppen, selektiv och 

teoretisk. 

5.1 Vår forskningsprocess 

Fig. 1. Modell över vår forskningsprocess 

 

 

Denna modell illustrerar vår forskningsprocess som i linje med Glasers modell byggde på tre faser: 

öppen, selektiv och teoretisk, vilka beskrivs närmare nedan. I varje fas skedde urval, datainsamling 

och analys parallellt. Forskningsprocessen inleddes med en öppen forskningsfråga, eller snarare 

ett konstaterande av vilket forskningsområde som vi avsåg ta oss an. Syftet med studien blev att 

generera en teori som innefattar de aspekter som hindrar och möjliggör en fungerande relation 

mellan chef och medarbetare i yrken med brukarkontakt.  Arbetet med den öppna fasen påbörjades. 
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Urval och datainsamling ledde oss fram till den faktiska kodningen, där vi letade ord och fraser i 

vårt insamlade material som indikerade fenomen som sammanfattades till koder vilka i sin tur 

sammanfattades under olika kategorier. Den öppna fasen avslutades när vi nådde mättnad och 

kunde urskilja en kärnkategori (Hartman, 2001:74;80). Den selektiva fasen inleddes med ett 

teoretiskt urval som byggde på data vi samlat in i den öppna fasen. Den faktiska kodningens fokus 

var i denna fas att finna ytterligare koder till kategorierna samt hitta nya kategorier och sortera bort 

kategorier som inte var relaterade till kärnkategorin.  

Den teoretiska fasen syftade till konceptualisering av den faktiska kodningen som grundats i 

empirin. Detta skedde genom teoretisk kodning där relationerna mellan kategorierna samt dess 

respektive relation till kärnkategorin konkretiserades. (Hartman, 2001:83). Under hela 

forskningsprocessen skrev vi också memos. Glaser (1992:109) själv skriver att teoretiska idé-

memos är grunden i GT, och den teoretiska sorteringen av memos som avslutade vår teoretiska fas 

var det som ledde till att vi kunde generera en teori och förklara den i skrift. 

5.2 Datainsamlingsmetoder  

Vårt syfte var att generera en teori som innefattar de aspekter som hindrar och möjliggör en 

fungerande relation mellan chef och medarbetare i yrken med brukarkontakt. För att uppnå detta 

har vi använt oss av en kombination av observationer och intervjuer utifrån snöbollsurval, 

kriterieurval och teoretiskt urval. I detta avsnitt redogör vi för hur datainsamlingen genomfördes. 

Vi valde i det första urvalet att främst använda oss av observationer (totalt ca 15 timmars skuggning 

av 3 olika chefer) för att få en så bred ingång till fältet som möjligt, vilket vi kompletterade med 

två intervjuer. I de två andra urvalen valde vi att genomföra enbart intervjuer för att kunna fokusera 

på de olika målen med faserna och för att nå djupare förståelse för de problem som växte fram i 

redan insamlade data.  

5.2.1 Urval  

Urvalet i GT görs som sagt flera gånger, vilket beskrivs närmare i avsnittet om studiens 

genomförande. Det teoretiska urvalet är själva grundstrategin i GT, men då vi initialt inte hade 

någon data att grunda urvalet i, behövde vi börja med någon annan form av urval för att få tillgång 

till fältet. Den öppna fasens urval bestod därför av en kombination av snöbollsurval och 

kriterieurval. Snöbollsurvalet innebar att vi kontaktade några personer som dels kunde ge oss 

tillgång till fältet om de själva ville ställa upp som respondenter. Vi letade kontaktuppgifter till 

chefer på kommunala och statliga verksamheters hemsidor. Vi gjorde även ”efterlysningar” på 

LinkedIn och Facebook. Dessa respondenter kunde sedan vidare ge oss ytterligare kontakter, en 

process som kan liknas vid en snöboll som blir allt mer omfattande i storlek. (Patton, 2002:237). 

Detta var också en form av bekvämlighetsurval som var lämpligt och effektivt att använda eftersom 

vi var nya på forskningsområdet och inte hade så stort kontaktnät.  
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Själva snöbollsurvalet i vår studie kom sig av att de chefer vi kontaktade i första ledet gav oss 

kontaktuppgifter till medarbetare som de visste ville ställa upp och medverka i studien. 

Bekvämlighetsurval är accepterat framförallt som urvalsmetod i de första stadierna av en studie då 

den kan fungera som en inkörsport till området. (Bryman, 2008: 194–195)  

Vi valde ut våra startpersoner genom ett kriterieurval där vi utgick från redan formulerade kriterier 

som respondenterna skulle leva upp till för att vara aktuella för studien (Patton, 2002: 238). För 

oss var det viktigt att sätta upp kriterier som enbart styrde oss på det sättet att de hade relevans för 

vårt forskningsområde, och inte mot någon speciell hypotes. De kriterier vi utgick ifrån var att de 

måste vara anställda i en verksamhet där brukarkontakt förekommer samt att deras yrkestitel skulle 

vara chef eller medarbetare. 

Specifikt för GT är som sagt det teoretiska urvalet, vilket är ett slags urval som grundas i empirin 

och de tankar som var relevanta för den aktuella fasen vi befann oss i samt den framväxande teorin. 

För att kunna kartlägga och förstå kategorier, begrepp och dess betydelser skedde vårt urval 

kontinuerligt i samband med analysen och syftade till att göra vidare datainsamling av det som 

empiri visade hade betydelse och därigenom kunde bidra mest till djupare förståelse. I denna 

mening syftar GT till ändamålsenligt i bemärkelsen av att följa ändamålet för fasen, inte ur idéer 

som vi själva trodde var viktiga. (Hartman, 2001:66–67). För att göra ett teoretiskt urval jämförde 

vi de alternativa grupperna och formerna för datainsamling samt jämförde detta med den data vi 

redan hade för att avgöra vad som var lämpligt för datainsamlingen härnäst.  

5.2.2 Ostrukturerade observationer – skuggning och riktade samtal  

Vi genomförde skuggningar av tre chefer, en form av ostrukturerade observationer. Syftet med 

detta var att få en inblick i fältet och därmed hade vi inget specifikt fokus, vi ämnade observera 

interaktionen och de ämnen som chef och medarbetare tog upp i samtal. En aspekt vi hade i åtanke 

under studiens genomförande var vår egen närvaro, vilket påverkar deltagarna och 

datainsamlingen.  Vi antog rollen som Bryman (2008: 266; 389) kalla ”observatör-som-deltagare”, 

det vill säga att vi företrädesvis genomförde kortare samtal och observationer men deltog inte 

nämnvärt i aktiviteterna som pågick. Detta gjorde att vi kunde observera interaktionerna, 

observationer som vi sedan kompletterade med spontana samtal av riktad karaktär. Detta innebar 

något av en slags kortintervju kring temat relationer där respondenten fick associera fritt. Längre 

fram under skuggningarna deltog vi mer i samtal och kunde då ställa frågor till deltagarna, detta 

skedde oftast efter att chefen eller någon medarbetare tilltalat oss.  

Samtliga skuggningar genomfördes i november månad. Vår första skuggning genomfördes under 

ett chefsmöte som pågick i fyra timmar, vilket enbart gav oss en bild av chefernas perspektiv men 

syftet var att se om och hur cheferna diskuterade relations-relaterade ämnen kopplat till 

medarbetarna. Under det andra skuggningstillfället, som varade i 7 timmar, deltog vi på 

arbetsplatsen och i möte mellan ett medarbetar-team, enhetschef, samordnare och 

kvalitetssäkringssamordnare. Vid detta skuggningstillfälle närvarade vi även under lunch och 

raster. Det tredje och sista skuggningstillfället varade i fyra timmar vilket på chefens initiativ 



 15 

inleddes med ett riktat samtal med hen som varade ca. 40 minuter. Efter samtalet följde vi med till 

en av chefens verksamheter där vi fick möjlighet till att genomföra riktade samtal med en 

samordnare och tre medarbetare samt observera interaktionerna i gruppen. 

5.2.3 Semistrukturerade intervjuer 

Vi genomförde nio stycken semistrukturerade intervjuer, varav en par-intervju, på mellan 30–60 

minuter, under respondenternas arbetstid. Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av en 

flexibilitet. (Bryman, 2008:413; 415). I enlighet med GT letade vi som forskare under intervjun 

efter mönster i respondenternas utsagor. Det låg i vårt intresse att inte styra intervjun åt något håll 

eftersom det vi ville åt var det som respondenten tycker är viktigt. Vi ställde inte frågor i samma 

ordning vid varje intervjutillfälle, utan anpassade efter de svar som respondenten gav och utefter 

det som respondenten valde att prata om. Därför uppstod också flera spontana frågor under 

intervjun.  

Generellt vill man med kvalitativ intervju få med sig information kring både vad respondenterna 

säger och på vilket sätt de säger det. Därmed var det viktigt för oss att både anteckna vad som 

hände under intervjun samt att göra inspelningar som sedan transkriberades. Trots Glasers (2010: 

124–125) rekommendationer valde vi att spela in intervjuerna. Detta då vi ansåg att det är av stor 

vikt för oss som oerfarna forskare att verkligen få ihop tillräckligt med material från varje intervju. 

Glaser (ibid.) hävdar istället att inspelningar ger en enorm mängd data vilket gör att det som är av 

högst relevans för studien drunknar i irrelevanta data och är ett slöseri med tid. Vi ansåg dock att 

inspelningarna skulle fylla en god funktion som komplement till de anteckningar vi förde under 

intervjun och det gjorde oss mer avslappande då vi kunde fokusera mer på att lyssna under själva 

intervjun.  

5.2.4 Personporträtt 

Tab. 1. Förteckning över studiens deltagare 

Öppna 
fasen: 

 

Deltagare 1  Chef, kvinna, Personlig assistans, Eskilstuna kommun, Observationstillfälle 1  

Deltagare 2 Chef, kvinna, Personlig assistans, Eskilstuna kommun, Observationstillfälle 2 

Deltagare 3 Chef, kvinna, Hemtjänst, Eskilstuna kommun, Observationstillfälle 3 

Deltagare 4 Chef, man, Arbetsförmedlingen Sörmland, Intervju 1 

Deltagare 5 Medarbetare, kvinna, Biståndshandläggare, Socialtjänsten Stockholm, Intervju 2 

Selektiva 
fasen: 

 

Deltagare 6 Chef, kvinna, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Eskilstuna kommun, Intervju 3 

Deltagare 7 Medarbetare, kvinna, Familjebehandlare, Socialförvaltningen Eskilstuna kommun, Intervju 4 

Deltagare 8 Medarbetare, kvinna, Teamledare, Socialförvaltningen Eskilstuna kommun, Intervju 5 

Deltagare 9  Medarbetare, kvinna, Familjebehandlare, Socialförvaltningen Eskilstuna kommun, Intervju 6 

Deltagare 10 Medarbetare, kvinna, Familjebehandlare, Socialförvaltningen Eskilstuna kommun, Intervju 7 

Teoretiska 
fasen: 

 

Deltagare 11 Chef, kvinna, Vård- och omsorgsförvaltningen Eskilstuna kommun, Intervju 8  

Deltagare  
12 & 13 

Medarbetare, kvinnor, Arbetshandledare, Vård- och omsorgsförvaltningen Eskilstuna kommun, 
Intervju 9 
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Vår problemformulering kan tyckas låta som att vi undersöker en hel bransch, vilket inte är fallet. 

Som tydligt blir är att vi hade väldigt breda kriterier, som egentligen inte begränsade urvalet mer 

än till forskningsområdet relationer chef-medarbetare inom yrken med brukarkontakt. 

Tyngdpunkten i vårt datamaterial ligger på kommunal verksamhet, vilket var ett resultat av att det 

var därifrån vi fick respons. 

Vi valde att ha en par-intervju med två medarbetare (deltagare 12 & 13) eftersom de hade en nära 

jobb-relation och den ena av dem bokade in tider för dem båda. Vi slog sedan ihop deras två 

intervjutider till en, vilket de också uppgav gick bra för dem. Vi hade en idé om att det skulle skapa 

mer av en diskussion kring den framväxande teorin. Eftersom respondenterna kände varandra väl 

sedan innan ansåg vi att det inte skulle bli några problem under intervjun och det upplevde vi inte 

heller att det blev.  

5.3 Etisk reflektion  

Att kunna förhålla sig etiskt korrekt på fältet är ett måste i all forskning och således även något 

som vi tagit stor hänsyn till under vår studie. Vetenskapsrådet har fastställt fyra forskningsetiska 

principer som är kopplade till individskyddskravet, dvs. individens rätt till att inte få sin integritet 

kränkt samt skydd mot att bli utsatt för både psykisk och fysisk skada. Vi tog ställning till dessa 

principer och hade dem i åtanke under hela studiens genomförande. Principerna är 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet och nyttjandekravet. 

(Vetenskapsrådet, 2002:5–6). I enlighet med samtyckeskravet talade vi om för varje ny respondent 

att hen när som helst kunde avbryta sin medverkan, att medverkan var frivillig och vi bad om deras 

samtycke. Vidare, i enlighet med informationskravet, informerade vi respondenterna om syftet 

med studien och deras medverkan, det fick inte finnas någon oklarhet i varför vi var där och vad 

vår datainsamling syftade till. Nyttjandekravet innebär att den data som samlades in och den 

information om respondenterna som vi fick tillgång till enbart har använts för syftet med studien, 

och kommer inte användas på något annat sätt. Vidare följde vi rekommendationerna för 

konfidentialitetskravet och behandlade respondenternas personuppgifter med aktsamhet så att 

information inte skulle hamna eller kommer att hamna i obehörigas händer. (Vetenskapsrådet, 

2002:7; 9; 12; 14). Det var heller inte relevant för studiens syfte, att generera en teori som innefattar 

de aspekter som hindrar och möjliggör en fungerande relation mellan chef och medarbetare i yrken 

med brukarkontakt, att ange respondenternas respektive arbetsplatser (mer än område). Detta var 

något vi hade i åtanke eftersom vi presenterar autentiska citat, de ska inte gå att sammankoppla 

med någon individ (Nygren, 2012:34). 

Innan vi påbörjade våra skuggningstillfällen informerade vi personligen de personer som berördes 

av vår närvaro om studiens syfte. Vi skrev även på sekretessblanketter som gällde för samtliga 

skuggningstillfällen. Vi inhämtade samtycke, poängterade frivilligheten och uppmanade samtliga 

närvarande att de skulle säga till om de vid något tillfälle ville att vi skulle lämna rummet. Detta 

ansåg vi var viktigt att ta upp eftersom de medarbetare som cheferna lät oss träffa under 

skuggningarna inte fått chansen att tacka ja eller nej till deltagande innan den faktiska skuggningen 

redan hade inletts. Vad det gäller intervjuerna lät vi respondenterna välja plats för att öka deras 
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trygghetskänsla. Detta ansåg vi vara viktigt då det kan vara känsligt att uttala sig om sin egen 

arbetsplats och de relationer man ingår i, främst för medarbetarna som står i en beroendeställning 

till sin chef. Detta var också något vi hade i beaktande under intervjuerna och vi försökte ha ett 

inkännande förhållningssätt.  

5.4 Studiens analysförfarande 

I detta avsnitt redogör vi för hur vi gick tillväga i varje fas vad det gäller urval, datainsamling och 

analys för att uppnå vårt syfte: att generera en teori som innefattar de aspekter som hindrar och 

möjliggör en fungerande relation mellan chef och medarbetare i yrken med brukarkontakt. 

5.4.1 Öppen fas – urval, datainsamling, analys   

Ändamålet med den öppna fasen var att få fram de kategorier som representerar vårt 

forskningsområde relationer chef-medarbetare, därmed blev ändamålet med det första urvalet att 

få tillgång till fältet. Vår tanke var att inkludera både chefers och medarbetares perspektiv samt nå 

en tydlig översikt på vårt forskningsområde. Den öppna fasen inleddes med att vi genom tidigare 

beskriven urvalsmetod fick tillgång till att skugga tre enhetschefer i kommunal verksamhet. Vi 

gick in på fältet med ett förutsättningslöst förhållningssätt med tanken att få så rikliga 

fältanteckningar med oss som möjligt. Fältanteckningarna fokuserades kring det som vi kunde 

relatera till relationer, i övrigt hade vi ett öppet sinne för att inte låta oss begränsas. Under 

skuggningarna genomfördes kortare spontana samtal med medarbetare. Skuggningarna gav oss en 

bred ingång till ämnet och redan där väcktes idéer och tankar kring vissa mönster som kunde 

urskiljas. De tre skuggningarna kompletterades med två intervjuer: en intervju med en chef från 

statlig verksamhet och en intervju med en medarbetare från kommunal verksamhet. Vi lät 

respondenterna tala fritt om relationer chef-medarbetare genom att vi inledde intervjun med 

"berätta om vad relationen chef-medarbetare innebär för dig" och följde upp med följdfrågor. Vid 

dessa intervjuer bekräftades mycket av det som vi fått indikationer på under skuggningarna. 

Genom konstant jämförelse av både analys och memos kände vi efter den sista intervjun att vi 

uppnått mättnad. Efter varje skuggningstillfälle och intervjutillfälle satte vi ihop våra respektive 

fältanteckningar och diskuterade vad vi noterat samt vilka tankar som dykt upp under tillfället. 

Dessa analyser ledde till skapandet av memos som vi fyllde på efter varje tillfälle. Denna procedur 

gjorde vi således också efter den sistnämnda intervjun och då påbörjade vi också den djupare 

analysen – den faktiska kodningen.  

Vi började den faktiska kodningen med att sammanställa de löst formulerade kategorier som vi 

under analyserna och diskussionerna efter varje tillfälle kommit fram till. Sedan läste vi igenom 

vårt material rad för rad och letade efter ord och fraser som indikerade dessa fenomen. Dessa 

indikatorer sammanställde vi till koder som infogades i kategorierna. De koder som inte stämde in 

i någon av de kategorierna skapade vi nya kategorier för. Efter denna faktiska kodning kände vi 

att vi uppnått mättnad då ingen ny information tillkommit under den sista intervjun, mönstren 

upprepade sig under samtliga datainsamlingstillfällen. Den faktiska kodningen utmynnade i nio 

kategorier varav en kärnkategori, vars koder förekom mest frekvent i vårt insamlade material.  
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Tab. 2. Översikt över koder och kategorier från den öppna fasen 

KATEGORIER KODER 

Tydlighet 

(kärnkategori) 

Roller och arbetsbeskrivningar, tydliggörande av direktiv, förenkla språk och abstrakta 

idéer, informationstransparens och spridning, tydliggöra förväntningar. 

Chefens egenskaper Ge förutsättningar för relationer, "chefen sätter ribban", ge frihet under ansvar, 

uppföljning, "practice what you preach", helikopterseende, våga peka med hela 

handen, rättvis, tillgänglig, transparant, motiverande, ta vara på medarbetarnas 

engagemang, coach och lagspelare, "fixare". 

Medarbetarens 

förhållningssätt 

Känna tillit till chefen och sin egen förmåga, rak angående sina behov, idérik, 

självständig, våga informera chefen, vara pålitlig, hänsynsfull. 

Verksamhetens 

ramar 

Myndighetsbeslut, högre styrning, arbetstid, lön, ekonomi, arbetsuppgifternas 

karaktär. 

Gemensamt ansvar Stötta och förstå varandra, ha och visa intresse för verksamheten, lösa problem 

tillsammans, inbjudande, ge och ta. 

Sociala aktiviteter Lära känna varandra, friskvårdsaktiviteter tillsammans, kick-off, lunchraster och 

fikaraster tillsammans, after work, ha roligt på jobbet. 

Öppet klimat Möjlighet till att ventilera tankar, få utlopp för negativa känslor, kan vända sig till 

chefen, skämtsam och avslappnad jargong, vara personlig. 

Tidspress Planera i god tid, färdiga mallar sparar tid, samverkan ger tidsvinst, svårt att hinna med, 

prioritering, sjukfrånvaro, VAB. 

Teknik Lättar arbetsbördan, underlättar för kommunikation, källa till frustration 

 

5.4.2 Selektiv fas – urval, datainsamling, analys  

Ändamålet med den selektiva fasen var att utforska de kategorier som vi fann i den öppna fasen, 

genom att fylla dem med ytterligare koder från det insamlade materialet. På så sätt såg vi vilka 

kategorier som inte längre upplevdes relevanta och vilka nya kategorier som behövdes läggas till. 

Då vårt material från den öppna fasen hade tyngdpunkten i chefernas perspektiv, kände vi att vi i 

den selektiva fasen behövde få en djupare inblick i medarbetarnas tankar. Detta berodde också 

främst på att data och våra memos indikerade att cheferna ansåg att mycket ansvar vad det gäller 

relationerna ligger på dem själva. Därmed blev vårt urval i denna fas bestående av en chefsintervju 

och fyra intervjuer med medarbetare. Att vi tog med även en chef i denna fas var för att vi fortsatt 

ville få med båda sidors perspektiv på ett eller annat sätt. Genom detta förfarande blev urvalet 

teoretiskt, grundat i empirin. Respondenterna tog vi kontakt med via mail utifrån samma kriterier 

som i vårt första urval. Samtliga respondenter i denna fas var anställda inom kommunal 

verksamhet. Vi följde i dessa intervjuer en intervjuguide med frågor som var av öppen karaktär 

men mer fokuserade mot de kategorier som vi funnit i öppna fasen (se bilaga 1). 
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I den faktiska kodningen i den selektiva fasen upptäckte vi att det var flera kategorier som inte 

fylldes på med nya koder, vilket tydde på att de var mindre betydelsefulla för våra respondenter. 

Vi förde en konstant jämförelse mellan de olika kategorierna och kärnkategorin tydlighet med nya 

data och kom på så sätt fram till vilka kategorier som var av lägre relevans. Kategorin teknik föll 

bort. Sociala aktiviteter och gemensamt ansvar lades in i öppet klimat och kategorin benämndes 

istället atmosfär. Kategorin tidspress lades in i verksamhetens ramar och den benämndes nu 

arbetets karaktär. Dessutom upptäckte vi behovet av att införa två nya kategorier då det blev 

tydligt att flera koder från det nya materialet också förekommit frekvent i den första 

jämförelsegruppen. Dessa var balans och mellanledet. Genom jämförelse av data och läsning av 

våra memos framkom det att flertalet koder från den öppna fasen inte återkom i den selektiva fasen. 

Till de kategorier som består från den öppna fasen tillfogas således följande: 

Tab. 3. Översikt över nya koder och kategorier från den selektiva fasen 

KATEGORIER KODER 

Atmosfären Kunna vara personlig, förstå varandra, lösa problem tillsammans, inbjudande, ge och 

ta, lära känna varandra, lunch och fikaraster. 

Arbetets karaktär Myndighetsbeslut och högre styrning, arbetstider, lön och ekonomi, 

arbetsuppgifternas karaktär, planera i god tid, färdiga mallar sparar tid, samverkan ger 

tidsvinst, svårt att hinna med, prioritering, sjukfrånvaro, VAB 

Balans Privat/Personlig, kollega/vän, förhållningssätt rast/arbetstid, jobb/fritid, professionellt 

förhållningssätt, graden av medarbetarnas delaktighet 

Mellanledet Förmedlare av information, medlare mellan chef och medarbetare, trygghet för båda 

sidor. 

 

5.4.3 Teoretisk fas – urval, datainsamling, analys 

Ändamålet i den teoretiska fasen var att finna relationer mellan respektive kategori samt mellan 

varje kategori och kärnkategorin. Urvalet i denna fas bestod av en chef från kommunal verksamhet 

och två medarbetare från kommunal verksamhet. Med chefen genomförde vi en individuell 

intervju men med de två medarbetarna genomförde vi en par-intervju som var mer av ett samtal. I 

bägge intervjuerna inledde vi med samma tre frågor som i den selektiva fasen (se bilaga 1). Vår 

tanke var sedan att främst diskutera kategorierna vi kommit fram till i den selektiva fasen 

tillsammans med dem. Vi bad dem berätta fritt om sina tankar kring kategorierna och hur de tyckte 

att de hängde ihop eller inte hängde ihop, samt om de hade relevans eller ej för relationen chef-

medarbetare. I den teoretiska kodningen lades kategorin negativitetens utrymme till i och med att 

dess relevans blev tydlig i den konstanta jämförelsen mellan tidigare koder, det nya materialet och 

våra memos. Kategorin mellanledet föll bort.  
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Till de kategorier som består från den selektiva fasen tillfogas således följande: 

 Tab. 4. Nya koder och ny kategori från den teoretiska fasen 

KATEGORIER  KODER 

Negativitetens utrymme "Kräkas", begränsa det negativa, ventil, det positiva ska överväga, det negativa får 

ta plats men inte ta energi, kunna gå vidare, favorisering, avundsjuka, oliktänkande 

kring arbetssätt och uppdrag 

 

Teorin i sig genererades inte i själva kodandet utan framkom ur de teoretiska idéer som vi skrivit 

i memos. Idéerna om kategorierna och relationerna dem emellan växte fram under analysen genom 

sorteringen av våra memos och det var detta som låg till grund för teorin. Relationerna mellan 

kategorierna presenteras i följande avsnitt.  
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6. Resultat 
I detta avsnitt presenterar vi studiens resultat. Inledningsvis beskriver vi kategoriernas egenskaper. 

Under nästa rubrik presenterar vi en komparativ analys av kategorierna. Efter detta kommer en 

redogörelse för kärnkategorin tydlighet och dess relationer till övriga kategorier. Avslutningsvis 

presenterar vi vår teori och förklaringsmodell. 

De slutgiltiga kategorierna blev följande: Tydlighet (kärnkategori), chefens egenskaper, 

medarbetarens förhållningssätt, atmosfären, balans, negativitetens utrymme och arbetets 

karaktär. 

6.1 Kategorianalys  

Chefens egenskaper  

Chefens egenskaper skildrar flera dimensioner av önskvärda aspekter hos en chef, däribland 

dennes beteende, attityd och förhållningssätt. Vissa egenskaper framhålls som fördelaktiga hos en 

chef för att relationen mellan chef och medarbetare ska vara fungerande, egenskaper som både 

chef och medarbetare själva är överens om. Bland annat värderas öppenhet och ärlighet väldigt 

högt. 

"Om jag frågar såhär: vad tycker du är min styrka? Jag tycker du är väldigt ärlig. Check på den 

säger jag då, det är en förutsättning för att jag ska kunna vara en bra ledare. Att man tror på mig, 

så att inte jag för med dolda agendor." (Intervju 3, chef) 

Som denna chef antyder är ärlighet viktig från båda håll. Hen vill vara ärlig och upplevas som ärlig 

av sina medarbetare då det är grunden i hela ledarskapet. Detta uttalande visar också på att denna 

chef har en nyfikenhet och öppenhet för att ta reda på och ta till sig vad medarbetarna tycker om 

chefens ledarskap. Vikten av ärlighet från chefens sida är också något som bekräftas av 

medarbetarna.  

"Jag tycker att en chef ska vara tillgänglig, inlyssnande och ha lite erfarenhet såklart, så att de 

kan vägleda på ett bra sätt […] vara mån om sin personal […], vara tydlig, rak, ärlig. Inte vara 

så, eller vara prestigelös och kunna liksom samarbeta bra." (Intervju 4, medarbetare) 

Detta citat belyser också viktiga egenskaper hos chefen för att medarbetarna ska känna att de kan 

ha en bra relation med sin chef. Att intervjudeltagare 4 nämner tillgänglig och inlyssnande som 

viktiga egenskaper hos chefen bekräftar också det som intervjudeltagare 3 arbetar med. Att söka 

respons från sina medarbetare angående ledarskapet är önskvärt beteende hos chefen. Att kunna 

skapa fungerande relationer mellan chef-medarbetare kräver att en chef vågar. Man ska våga vara 

rättvis och ta tag i svåra situationer. Chefen ska ge frihet under ansvar till sina medarbetare men 

också vara den tydligt ledande rollen. Medarbetare 4 poängterar också vikten av att chefen måste 

våga ta sig an saker, och klara av att göra det även om man har en fungerande relation.  

"[…] för att när det väl liksom gäller, när man behöver, då kan man ändå gå in i rollen. Mer att, 

alltså nu behöver jag att du är min ledare och gör in och gör det här åt mig […] Jag upplever att 

chefen kan ta tag i saker även om man har en sån bra relation" (Intervju 4, medarbetare) 
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När en medarbetare behöver stöd av sin chef måste chefen finnas där. Om något uppstår i arbetet 

som medarbetaren behöver bli uppmärksammad på är chefens förhållningssätt avgörande för hur 

medarbetaren ska se på relationen.  

”Vi brukar säga att man kan vara chef och så kan man vara ledare, [hen] är ju en ledare. [hen] är 

inte så chefig chef, [hen] bossar inte och försöker ändå vara väldigt formbar (…) [hen] är ganska 

mjuk, även om [hen] säger till saker så gör [hen] inte det på ett sätt, man känner inte såhär oj vad 

hände nu, utan [hen] säger det på ett så bra sätt att man bara ja men okej, det blir inget konstigt.” 

(Intervju 9, medarbetare) 

Det framgår att medarbetarna inte vill ha en chef som pekar för mycket med hela armen utan mer 

en ledare som kan vara tydlig och rak när problem uppstår men ändå vara flexibel för 

medarbetarnas tankar och ha en ödmjuk attityd även om någon gjort fel. Avsaknad av vissa av 

ovan nämnda egenskaper/beteenden skapar istället en distans mellan medarbetaren och chefen. Att 

vara ”chefig” har en negativ klang för medarbetarna. Både i ovanstående citat och i intervju 2 

framkommer det tydligt att en chefig chef associeras med en chef som är hård, som håller sig på 

sin kant och inte arbetar för relationerna med medarbetarna. 

"Den nya… [hen] är lite mer tillbakadragen och har inte samma fina kontakt med medarbetarna, 

skulle jag säga. [hen] är mer chefig, det känns som att hon… vill inte, [hen] är där för att liksom 

fatta beslut om det vi kommer med och kanske inte lika mycket stöd till oss." (Intervju 2, 

medarbetare) 

Som intervjudeltagare 2 syftar på finns det olika typer av chefer vars agerande kan främja 

respektive hindra fungerande relationer. Deras nytillsatta chef skiljer sig från den andra chefen på 

det sättet att hen inte har samma närhet till medarbetarna utan arbetar mer med de verkställande 

delarna av chefskapet. En chef som håller hårt på hierarki och sätter sig på en annan nivå än 

medarbetarna hindrar bra relationer från att växa fram. 

”Jag tror också det är attityden som chefen har, alltså att den kan avspegla sig på hur bra relation 

man får till en chef, har man en lite…att man ser att man är lite över någon, då känner man av 

det. Det blir en konstig relation” (Intervju 9, medarbetare) 

Det framhålls alltså även i intervju 9 där de påpekar att det är chefen som sätter förutsättningarna 

för hur relationen chef-medarbetare ser ut. Om chefen inte är inlyssnande och rättvis, viktiga 

egenskaper som nämns ovan, blir det en onaturlig relation.  

Medarbetararens förhållningssätt 

Medarbetaren har ett delat ansvar med chefen för relationens varande. Medarbetaren ska vara 

självständig men rak angående sina behov samt vara hänsynsfull. Detta gäller både gentemot 

chefen och gentemot andra kollegor.  

"Man har ett ansvar som medarbetare att ta upp svåra situationer och sådana saker, att vara tydlig, 

jag tycker att det ligger i ens arbetsbeskrivning. Visst, man ska utföra ett jobb men man har 

mycket ansvar i det också att lyfta saker som inte fungerar" (Intervju 5, medarbetare) 
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Tydligt i detta citat är vikten av ansvaret medarbetarna har, inte bara ansvaret för att utföra sitt 

faktiska arbete, utan även att ha en öppenhet för det som arbetet innefattar samt att kunna ta upp 

eventuella problem. Relationen är ett ömsesidigt ansvarsområde där både chef och medarbetare 

måste vara aktiva. Medarbetare bör därför ha ett öppet förhållningssätt vilket intervjudeltagare 6 

påpekar.  

"Lyhörd, ödmjuk, ärlig, det är väl dom tre egenskaperna kort bara som jag tycker jag vill ha 

utifrån mina kollegor. En öppenhet, alltså att man kan prata på ett konstruktivt sätt." (Intervju 6, 

medarbetare) 

Man måste som medarbetare både vara lyhörd för chefens feedback och vara ärlig med sina egna 

åsikter och tankar. En fungerande relation där chefen och medarbetarna upplever ömsesidigt 

förtroende och tillgänglighet förutsätter att båda parter arbetar för relationen. 

"Jag har telefonen påslagen även under helger för jag tänker att det är skönt för medarbetarna men 

även för min egen skull, så att jag inte missar viktig information. Och medarbetarna förstår och 

känner själva att det bara är vid akuta ärenden som de ska ringa, så det funkar bra." 

(Skuggningstillfälle 2, chef) 

Skuggningstillfälle 2 visade att chefen hade sin arbetstelefon påslagen även utanför arbetstid för 

att alltid finnas där för medarbetarna. Detta kräver i sin tur en förståelse och ett reflektivt 

förhållningssätt hos medarbetarna, en medvetenhet att inte utnyttja chefens förtroende och 

tillgänglighet.  

Atmosfären 

Atmosfären beskriver stämningen på arbetsplatsen mellan chef och medarbetare. Ett öppet och 

inbjudande klimat där båda parter visar intresse och förståelse för varandra är avgörande för hur 

relationen kan te sig. En sådan atmosfär möjliggör att chef och medarbetare kan närma sig 

varandra. 

"Att ha goda relationer inger liksom trygghet och gör ju att man faktiskt kan jobba bra 

tillsammans. […] Att prata om annat än jobb med sina kollegor och sina chefer kan vara väldigt 

bra, då lär man liksom känna varandra och skapa en trygghet i det, man behöver inte prata om 

liksom massa knäppa grejer som man vill hålla privat" (Intervju 2, medarbetare)    

Intervjudeltagare 2 påpekar vikten av ett gott arbetsklimat med fungerande relationer för att kunna 

samarbeta och känna trygghet på arbetsplatsen. Att även prata om vissa delar av sitt privatliv, även 

med sin chef, gör att man lär känna varandra. Att man ändå vill vara privat i vissa aspekter skadar 

inte relationen. Detta handlar istället om acceptans för varandra vilket intervjudeltagare 6 påpekar 

då vi diskuterar atmosfären på dennes arbetsplats.  

"Det är jätteviktigt, det att man accepterar varandra. Jag är en person till exempel som behöver 

dra mig undan ibland så att, sen så samtidigt vill jag ju umgås, men man är ju olika. […] 

Relationer är viktigt på grund av att, just om man säger att man respekterar varandras olikheter 

och sen tycker jag att det ska vara en öppen stämning, det ska finnas tillit, acceptans " (Intervju 

6, medarbetare)  



 24 

För att atmosfären, och genom den relationerna, ska vara goda förutsätter det en respekt för 

varandras olikheter. I intervju 6 framgår det att alla inte vill delta lika mycket som andra men så 

länge detta är tydligt och respekteras är det ändå en god atmosfär med öppenhet och tillit. Fördelen 

att ha en atmosfär där både chef och medarbetare kan delta och umgås poängteras även under 

intervju 4.  

"Chef, teamledare, alla tillsammans sitter liksom och pratar om vad vi har gjort i helgen hur det 

är med varandras, ja men alltså då blir det att man får en lite mer sån relation än bara chef-

medarbetare. Jag tycker att det blir enklare då att samarbeta med varandra." (Intervju 4, 

medarbetare) 

Intervjudeltagare 4 beskriver sin arbetsplats där både chefen och medarbetarna deltar på rasterna i 

samtal som inte är enbart jobbrelaterade. Relationen växer då till att inte bara vara chef-

medarbetare utan en mer personlig relation där man kan bortse från hierarkin, vilket underlättar i 

arbetet då man lär känna varandra på ett annat plan. Att samtala på rasterna bidrar till en bättre 

atmosfär och en bättre professionell relation. 

Balans 

Kategorin balans visar på vikten av att som chef och medarbetare hela tiden balansera mellan att 

vara privat/personlig, kollega/vän, professionell/”civil” samt balans i arbetsfördelning. Det krävs 

en ständig reflektion kring detta från båda parter. 

"Professionalitet för mig är väldigt viktigt, så där har jag min gräns. Jag tänker att privat, absolut 

på lunchraster och allt vad det är. Men när man kommer in i ett arbete då är det det professionella 

man ska vara i, det är det som är viktigt." (Intervju 7, medarbetare) 

Relationerna får mest utrymme på raster där man kan lära känna varandra mer privat, men 

intervjudeltagare 7 framhåller vikten av att kunna sätta det åt sidan när man sedan börjar arbeta 

igen. Relationerna får alltså inte gå ut över arbetet och professionaliteten gentemot varandra. Detta 

är också något som framkommer under intervju 2.  

"Det handlar om arbetsmoral, man kan ju vara jättebra kompisar och hänga privat, sen kommer 

man till jobbet och där är man också kompisar men man gör sitt jobb. Sen är det ju vissa som 

mer hänger på jobbet också, som att man är så bra kompisar så det blir så himla kul att sitta och 

snacka att man bortprioriterar jobbet." (Intervju 2, medarbetare)  

Om en chef och medarbetare är goda vänner privat får man fortsatt vara det på arbetet förutsatt att 

det inte går ut över arbetet eller andra medarbetare. Arbetsmoralen är en viktig kompass i 

balansgången i relationen, för att avgöra när den blivit ”för bra”. Just att vara noga med att hålla 

sig till sin roll återkommer vid ett flertal tillfällen.  

"Jag anser att det är viktigt att man behåller sina roller, jag som chef bör inte vara kompis med 

medarbetarna. Jag har ju fått tillåtelsen att leda och måste därför upprätthålla den uppgiften." 

(Skuggningstillfälle 2, chef)  
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Vid skuggningstillfälle 2 framkommer tydligt att chefen inte vill ha en kompis-relation med sina 

medarbetare då det påverka hur man kan leva upp till sina åtaganden. Fokus ligger på att ha en 

ledar-medarbetare-relation. Rollen hen har är ett förtroende och det är viktigt för hen att vara stark 

i den rollen. Hen visar tydligt att det finns grader i en relation, och att det är en balansgång. Chefen 

måste se till att medarbetarna måste får delta, det måste finnas en balans i medarbetarnas påverkan 

på beslut som ska fattas för deras arbetsplats. Detta för att medarbetarna ska känna tilltro till 

chefen, att denne lyssnar och tar till sig av deras åsikter. 

"Man måste känna delaktighet, inte bara få direktiv uppifrån. Det är väldigt mycket så att det 

bara regnar uppifrån, men det är svårt för dropparna att ta sig uppåt, nerifrån. Vi måste fråga 

medarbetarna mer och framför allt ge respons" (Skuggningstillfälle 1, chef) 

Som det framgick under skuggning 1 så försvinner motivationen hos medarbetaren om de inte 

känner att de har ett visst inflytande på sitt arbete. Detta kan i sin tur kan göra att de tar upp färre 

saker med chefen vilket gör att de tappar förtroendet för varandra och relationen chef-medarbetare 

skadas. 

Negativitetens utrymme 

Negativitetens utrymme handlar om att det negativa måste få ta plats men i begränsade former, det 

positiva måste överväga det negativa för att inte skada relationen. Meningsskiljaktigheter kan 

uppstå i frågor angående t.ex. arbetssätt. Det kan gälla oliktänkande som leder till grupperingar 

och avundsjuka. 

”Det beror på chef också […] om det uppstår, om det blir det eller inte, beroende på hur chefen 

tar emot det som vi har att säga, för vi jobbar ju ändå med brukarna och vi har den största insynen 

i hur saker fungerar där och då är det lite att chefen måste formas lite efter vad vi säger också, 

och inte bara att vi måste forma oss efter vad chefen säger att vi ska göra” (Intervju 9, 

medarbetare) 

Diskussioner kan uppstå på en arbetsplats som kan vara krävande att ta tag i och gå igenom både 

för medarbetarna och för chefen. Det kan tära på relationen om chefen inte hörsammar 

medarbetarnas åsikter när det uppstår meningsskiljaktigheter. Om det uppstår problem hänger det 

mycket på chefens agerande. Intervjudeltagare 1 som är chef betonar också att chefen måste sätta 

ner foten för att negativiteten inte ska växa sig för stor på arbetsplatserna vilket skulle påfresta 

relationerna. 

"Det sa jag nu senast... att det här har vi pratat om några gånger nu, det ska vi inte prata om mer. 

Vi vet precis vad vi tycker och vi tänker, och det är klart. […] bra, då har det gått hem. För det 

är ju liksom, sånt där kan ju bara växa och växa och ni vet sån där spiral... det blir bara värre och 

värre och värre." (Intervju 1, chef) 

Chefen är rak och klargör att det inte finns någon mening med att fortsätta diskutera kring ett 

område som redan diskuterats om det bara har en negativ inverkan på gruppen. Hen poängterar att 

det kan vara svårt att stoppa negativa krafter om de tillåts få för stort utrymme. Negativitet sprider 

negativitet. Därför ligger det ett ansvar på alla att försöka se det positiva. 
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"Med positiv inställning vinner man tid och energi, man måste lämna negativiteteten. Prata om 

det en begränsas stund bara, kräkas lite och sen gå vidare." (Skuggningstillfälle 3, chef) 

Under skuggningstillfälle 3 framkommer det att chefen på sin arbetsplats har ett förhållningssätt 

kring negativitet som gör att de begränsas till en stund. Negativiteten måste få sin plats, 

medarbetare måste tillåtas få ut sina tankar och åsikter, men det är den positiva inställningen, att 

se på problem med en positiv inställning, som främjar arbetet. 

”Det gäller att alla har samma attityd, att man går in med en bra attityd från början. Det är ju som 

sagt… man smittar ju av sig väldigt lätt, det är ju svårt om man känner att man inte får medhåll 

någonstans, då vänder man sig till sina kollegor istället, för där får man i alla fall lite bekräftelse 

på det jag tycker.” (Intervju 9, medarbetare)  

Även under intervju 9 framhålls vikten av att alla har en bra attityd och inte går in i situationer 

med en negativ utgångspunkt då det skapar en negativitet hos fler. Intervjudeltagaren menar att 

chefen samtidigt måste vara öppen och ta till sig av det som medarbetaren tar upp även om det är 

av negativ karaktär. Medhåll är viktigt i relationen chef-medarbetare, annars sprids negativiteten 

på annat sätt.  

Arbetets karaktär 

Arbetets karaktär innefattar sådana faktum som chef och medarbetare sällan kan rå över. Det gäller 

till exempel myndighetsbeslut och högre styrning, hur uppdraget ser ut, den fysiska utformningen 

av arbetsplatsen och tidsramar.  

Relationen mellan chef och medarbetare förutsätter en förståelse för att det finns vissa saker som 

chefen inte kan göra något åt. Detta belyses i intervju 9. 

”Om dom kommer med nånting så måste man ju komma ihåg att tänka att ja, men det kommer 

ju uppifrån liksom, så även om man kanske blir inte irriterad men, tycker att nej men usch vad 

jobbigt det här blev eller vi har tillräckligt med brukare till exempel, så ja, det är ju ett faktum.” 

(Intervju 9, medarbetare) 

Beslut från högre ledning än sin närmaste chef kan skapa irritation men man måste då tänka att det 

är ett faktum som man måste förhålla sig till och irritationen får inte tas ut på chefen. Man måste 

ha i åtanke att det finns en skillnad på de beslut som den närmaste chefen fattar och beslut högre 

ifrån som inte denne kan påverka. Medarbetarna kan vända sig till chefen i frustration över t.ex. 

tidspress. 

"Just gällande tidspress, att man känner att man inte hinner göra sitt uppdrag […], då kan ju de 

vara väldigt frustrerade och irriterade på mig men då ringer de ofta och talar om det. […] Det är 

klart att tidspressen påverkar relationen." (Intervju 8, chef) 

Chefen i intervju 8 upplever att medarbetarna har en så pass fungerande relation och öppenhet dem 

emellan att de kan ringa hen om de upplever att de är stressade eller begränsade i sitt arbete. 

Samtidigt är tidspressen något som kan ha negativ inverkan på relationerna, men kontakten mellan 

chef och medarbetare i dessa situationer är viktig. Även andra aspekter av arbetets karaktär kan 

hindra relationerna från att vara så fungerande som de skulle kunna vara.  
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"Det som hindrar är själva systemet, det är hur allt fungerar, hur det är runt omkring oss. […] 

Det kan stoppa oss från att få riktigt goda relationer i vårt arbete." (Intervju 7, medarbetare) 

Hur verksamheten är uppbyggd och vilka uppdrag som arbetsuppgifterna kretsar kring, sådant som 

går in under själva systemet och inte något som enskilda individer kan påverka, kan vara ett hinder 

för fungerande relationer. 

6.2 Kategorierna i förhållande till varandra 

Nedan beskrivs kategorierna i förhållande till varandra, utifrån de kopplingar vi funnit i 

datamaterialet.  

Chefens egenskaper – medarbetarens förhållningssätt 

Enligt både cheferna och medarbetarna är det chefens ansvar att "klicka på startknappen" för 

fungerande relationer. Chefen måste erbjuda medarbetarna rätt förutsättningar för att kunna ge 

respons på det som chefen försöker åstadkomma vad det gäller relationerna. Exempelvis kan inte 

chefen sitta med stängd dörr under hela arbetsdagen och samtidigt förespråka öppenhet och 

tillgänglighet. Att vara inbjudande och tillitsfull är viktiga egenskaper för både chef och 

medarbetare. Det är tydligt att detta främjar relationen chef-medarbetare.  

"Det handlar om att inkludera, skapa meningsfullhet, förutsägbarhet för medarbetare. Ett bra 

ledarskap för mig, som jag tänker, är att inte vara för styrande i detalj utan jag tänker så här...att 

i mitt uppdrag så har jag mål att uppfylla […] och jag har en spelplan som jag ska hålla mig 

inom. Sen hur:et, det har jag fått styra i själv […] jag vill gärna skapa hur:et själv och det vill jag 

skapa tillsammans med arbetsgruppen. "(Intervju 3, chef) 

Chefen bjuder in medarbetarna till att delta i utformandet av det dagliga arbetet i uppdraget. Hen 

har en tillit till att medarbetarna klarar av och gör det som de tillsammans kommit överens om. 

Tilliten bygger på ömsesidighet. Om chefen förhåller sig tillitsfullt till medarbetaren krävs det att 

medarbetaren lever upp till det förtroendet. 

"Man måste ha tillit, man måste lita på medarbetarna. Och det har jag. Baksidan av det i och för 

sig det är att om jag blir sviken i det så blir ju det ganska starkt för mig, blir det ju. Jag känner 

mig väldigt sviken." (Intervju 3, chef) 

Chef 3 påpekar just vikten av att hålla löften och leva upp till de förväntningar som finns. Om 

chefen givit ett förtroende till en medarbetare som sviker det, skadas relationen i stor utsträckning. 

Det är som sagt tydligt att mycket av förutsättningarna för relationen chef-medarbetare sätts hos 

chefen. Chefen måste ha en insikt i detta och arbeta aktivt utifrån det för att upprätthålla 

relationerna. 

”Jag vill bara två saker att ni mår bra, och det andra är att ni får förutsättningar för att kunna göra 

ert jobb. Det är mina utgångspunkter, så för mig är medarbetarnas välmående nummer ett. För 

mår man inte bra, känner att man är otrygg osv, det påverkar också arbetet, det påverkar 

relationerna med andra med andra kollegor, det påverkar relationen med mig också.” (Intervju 

1, chef) 
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Om medarbetarna ska ha ett gott förhållningssätt som gynnar relationerna på arbetsplatsen och 

själva arbetet i sig krävs det att medarbetarna känner sig trygga och det är även viktigt att chefen 

fokuserar på medarbetarnas välmående. Detta görs bland annat genom att vara inlyssnande för 

medarbetarnas åsikter och vara öppna för delaktighet. 

”Chefen ska få en att känna delaktighet, det är jätteviktigt för min del. Det är nog… då kan man 

köpa det mesta, i varje fall jag om man känner att man ändå är delaktig i arbetssituationen, i 

besluten och i verksamheten. Men sen, som du säger, öppen, mer som en medarbetare än en 

översittare.” (Intervju 9, medarbetare) 

I intervju 9 förtydligas betydelsen av chefens känsla för inkludering. Delaktigheten och samarbetet 

med chefen är en förutsättning för en fungerande relation, finns detta blir relationen starkare och 

det blir enklare att hantera eventuella problem. Det finns dock en risk att medarbetarna anser att 

det endast är chefen som har allt ansvar i relationen. 

"Jag upplever ofta att medarbetarna har höga förväntningar på chefen, men jag tycker i sin tur 

att chefen kan ha väldigt höga förväntningar på medarbetarna också. " (Intervju 5, medarbetare)  

Det måste finnas förväntningar åt båda håll, annars blir det en obalans i relationerna vilket 

intervjudelatagare 5 påpekar. Även cheferna ska kunna sätta tilltro till att medarbetarna arbetar för 

ett gott arbetsklimat och en fungerande relation. Medarbetaren har ett ansvar att ge respons på de 

förutsättningar för relationen som chefen ger. De har även ansvar att ge chefen den information 

som chefen behöver för att kunna ge dessa förutsättningar. Medarbetaren ska känna tillit till chefen 

och sin egen förmåga och vise versa. 

Medarbetarens förhållningssätt – arbetets karaktär 

Arbetets karaktär innefattar de förhållanden och faktum som varken medarbetare eller chefer kan 

påverka. Detta är något som påverkar medarbetarnas förhållningssätt både i förhållande till deras 

nöjdhet på arbetsplatsen och dess relationer. De begränsningar som arbetets karaktär innefattar kan 

även begränsa möjligheterna till att skapa och upprätthålla önskvärda relationer. Detta främst vad 

det gäller hur medarbetarna förhåller sig till chefen, då det är denne som kan sammankopplas med 

problem som rör arbetets karaktär och därmed ses som syndabock för dessa. För att undvika detta 

är det viktigt att medarbetarna är öppna för förändringar och ha en acceptans för det. 

”En medarbetare ska väl också vara lyhörd och kunna ta till sig både negativa och positiva 

argument eller saker […] Sedan måste vi också kunna vara ganska föränderliga, alltså vi måste 

ju vara med att det kan ske förändringar i en verksamhet.  […] Vi måste vara väldigt flexibla.” 

(Intervju 9, medarbetare) 

När det kommer nya beslut är det viktigt att medarbetarna är flexibla och att de har en medvetenhet 

kring vilka beslut som ej är diskutabla, även om de verkar mindre bra till en början. För att kunna 

göra detta är det dock viktigt att chefen ger dem den information om nya direktiv som behövs för 

att kunna acceptera dem. 
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”Även om det är ett faktum föredrar vi ju att chefen lägger fram det på rätt sätt och att det går att 

diskutera runt det […] Det beror på vad man har för chef och vad man har för relation till chefen, 

hur den agerar […] i varje fall hur man accepterar faktumet för att den lägger fram det på ett bra 

sätt.” (Intervju 9, medarbetare) 

Chefens agerande har stor inverkan på hur medarbetarna förhåller sig till arbetets samt till hur de 

ser på chefens ledande. Om chefens agerande vid en situation där man står inför nya 

arbetsförhållanden är bristfälligt skapar det en osäkerhet och frustration hos medarbetarna vilket 

kan skada relationen chef-medarbetare. För att minska denna risk måste medarbetarna ha förståelse 

för och separera chefen från yttre omständigheter. 

"Om man förknippar mig med beslutet, då skulle det kunna vara så. Det beror lite grann på vad 

det är för arbetsgrupp. Och jag kan ju inte annat än att försöka tydliggöra varför beslutet kommer 

och skapa förståelse för varför." (Intervju 3, chef) 

Chefen i intervju 3 menar att det är viktigt att beslutet förklaras för medarbetarna. Hen poängterar 

dock även att oavsett vad hen gör finns det alltid en risk att medarbetarna inte vill förstå att nya 

direktiv inte är personligt riktade till medarbetarna från chefen utan att det kommer ännu högre 

uppifrån. Chefen menar att detta förknippande mellan ”negativa” förändringar och chefen kan vara 

en bidragande orsak till att relationen chef-medarbetare blir ansträngd. Detta då det kan leda till 

att chefen inte upplevs sätta medarbetarna i fokus eller att hen inte hörsammar deras behov. Detta 

beroende på medarbetarnas förhållningssätt gentemot verksamhetens ramar. 

Balans – chefens egenskaper  

Balansen på arbetsplatsen, framför allt mellan personlig/professionell, hänger tätt samman med 

chefens egenskaper och hur denne förhåller sig till sin professionella roll. Det förekommer absolut 

fungerande relationer där chef och medarbetare är personliga med varandra men i detta ligger en 

balansgång mellan privat/personlig och respektive roll. Till exempel menar intervjudeltagare 7 att 

cheferna ska se till att ha lika bra relation till alla medarbetare. 

"I min värld så får inte en chef bli för personlig, för då... kommer man i för personligt... då klickar 

man mer med den ena eller den andra och det tror jag inte är bra i relationer och vara chef.” 

(Intervju 7, medarbetare) 

Har chefen en ”för bra” relation med någon av medarbetarna finns det risk för favorisering vilket 

både chefer och medarbetare påpekar att är förödande för relationerna. Blir man för personlig med 

medarbetarna kan det bli svårt att ha samma personliga nivå med alla och då blir det naturligt att 

några/någon person favoriseras. Håller man det på en övervägande mer professionell nivå är det 

lättare att upprätthålla samma fungerande relation till samtliga medarbetare. Om chefen väljer att 

vara en personlig chef är det en hårfin gräns att bli för privat. Som intervjudeltagare 8 menar kan 

medarbetarna ibland efterfråga att chefen delar med sig av sitt privatliv. 
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"Jag får höra att jag är ganska hemlig, fast jag inte alls är medveten... jag tycker inte att jag är 

hemlig, inte ett dugg. Men jag tror liksom att om mina medarbetare frågar mig om mitt privatliv 

så svarar jag, det är inte så att jag håller undan saker men jag kanske är noga med min.… det här 

med personlig och privat. Jag kan vara ganska personlig men jag kanske inte är så privat." 

(Intervju 8, chef) 

Det är upp till chefen att relationerna inte blir för privata utan att hålla relationerna personliga på 

en professionell nivå. Samtidigt kan vi av chef 8 förstå att det är bra att öppna upp sig om 

medarbetarna efterfrågar det, att vara hemlig är inget som gynnar relationen.  

Atmosfären – chefens egenskaper 

Genom det insamlade materialet ser vi en tendens av att både chef och medarbetare anser att det 

är chefen och dennes beteende som är utgångspunkten för hur atmosfären på arbetsplatsen ter sig 

samt hur medarbetarna kan förhålla sig. Som vi tidigare nämnt påverkar atmosfären relationerna, 

och relationerna påverkar atmosfären, och detta har en stark koppling till chefen som både sätter 

förutsättningarna och förväntningarna på hur atmosfären på arbetsplatsen ska vara. 

"Jag tänker att det ligger på var och en, absolut, men jag tänker att allt spiller uppifrån och nedåt, 

så tänker jag. Chefer och teamledarna, det är dom som har huvudansvaret […] det är dom som 

sätter ribban" (Intervju 7, medarbetare) 

Hur chefen beter sig speglar av sig på hur medarbetarna beter sig. Medarbetarna kan inte beskyllas 

för en dålig atmosfär på arbetsplatsen då ansvaret ligger hos medarbetarna. Om cheferna visar att 

de gärna tillbringar tid med medarbetarna på raster så öppnar det upp för närmare relationer. 

"De sitter med på fika och luncher och sådär så vi, jag tycker vi står vår ledning väldigt nära, 

alltså medarbetarna. […] Man kan verkligen prata med [hen] om allt liksom. Så jag tycker att 

det funkar jättebra" (Intervju 4, medarbetare) 

Att chefen är närvarande även i icke-jobbrelaterade situationer skapar en närhet och ett öppet 

samtalsklimat. Medarbetarna kan inte ensamma hållas ansvariga för bristen på öppet samtalsklimat 

och för en dålig atmosfär på arbetsplatsen. På samma sätt kan de inte beskyllas för om relationerna 

i arbetsgruppen och med chefen inte fungerar.  

"Jag är ganska fast i min tro att kommer man till en arbetsplats där det är sörjiga relationer, där 

det är en icke-fungerade arbetsgrupp så handlar det inte om personerna där, utan det handlar om 

bristande ledarskap. Det är jag väldigt bestämd att det är så." (Intervju 3, chef)  

Som chef 3 antyder finns det en stark medvetenhet hos cheferna att det är chefernas ansvar att se 

till att det finns en fungerande arbetsgrupp och en god atmosfär med fungerande relationer på 

arbetsplatsen. Ledarskapet påverkar i hög grad och huruvida chefen anser att det är viktigt och 

lägger ned energi på atmosfären påverkar relationerna. 
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Atmosfären – negativitetens utrymme 

Atmosfären på arbetsplatsen, dvs. stämningen, kan radikalt försämras om negativiteten får för stort 

utrymme. Negativitet på arbetsplatsen skapar frustration i relationerna, särskilt i relationen med 

chefen om kritik inte hörsammas. Datamaterialet visar att både chefer och medarbetare framhåller 

att det är viktigt med en atmosfär där det är välkommet att diskutera även problem. De är också 

överens om att det inte får ta för stort utrymme. 

"Och då kan vi sitta och prata en stund om frustrationen, men sen får det vara bra på något sätt, 

för det här påverkar ju fler i rummet, särskilt om vi har APT och nån är frustrerad liksom. Jag 

vill inte att... jag vill att vi ska ha arbetsglädje på jobbet, vi ska inte smitta varandra med 

negativitet. Sen är det viktigt att lyfta det också men ni får liksom, ni får den här tiden att kräkas 

och sen är det bra. Nu måste vi gå vidare, det är inget bra forum" (Intervju 8, chef) 

Negativiteten måste få komma ut, annars växer den sig bara större. Intervjudeltagare 8 påpekar 

dock vikten av arbetsglädje och att tyngdpunkten ska ligga på positiv attityd. Negativa 

sinnesstämningar sprider sig lätt så det är viktigt att ta tag i det och sedan gå vidare. Konflikter och 

sämre relationer kan uppstå mellan medarbetare, men det betyder inte att relationen mellan chef-

medarbetare behöver bli sämre. Medarbetarna har ett ansvar att kunna acceptera att det inte finns 

mer utrymme för vissa frågor när man redan diskuterat dem.  

"Jag tycker att det är bra på något sätt, och cheferna hanterar det...halvbra. Eller [hen] är så bra 

att [hen] knyter samman gruppen på något sätt […] Det tycker jag är jättepositivt, jag tycker att 

[hen] är jättebra, utan [hen] skulle det vara ännu mer kaos" (Intervju 2, medarbetare) 

Medarbetare 2 påpekar att det är oroligt mellan medarbetarna på arbetsplatsen men chefen håller 

samman gruppen och kan ändå skapa en god atmosfär och hålla fungerande relationer med 

respektive medarbetare, så att arbetet kan fortlöpa som det ska. Det kräver dock en öppenhet 

mellan kollegorna och mellan medarbetarna och chefen.  

"Det blir jättekonstigt för mig tycker jag att lyfta det med den personen om inte det ligger uppe 

på bordet, då blir det såhär att då har man gått ett varv runt och gått till chefen, så då har jag hela 

tiden pushat för att nej men ni måste ta det med personen det gäller eller ta det när jag kommer 

ut på verksamhetsmöten, lyft det på bordet, det blir skitjobbigt men vi pratar om det och sen gör 

vi upp en plan" (Intervju 8, chef) 

Med detta citat blir det tydligt att chefen inte vill skapa dåliga relationer med medarbetare genom 

att komma med klagomål som inte först diskuterats i arbetsgruppen. Hen lyfter gärna problem när 

medarbetare kommer till hen, men vill att problemet ska vara känt av båda inblandade parter innan 

hen går in. Detta främjar en konstruktiv atmosfär där man kan uttrycka konstruktiv kritik utan att 

chefen används som någon slags högre makt som ska komma in och lösa allt. Detta kan riskera att 

skada relationer med den enskilda individ som blivit utpekad av gruppen. 
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6.3 Kärnkategori: Tydlighet  

Tydligheten framkom som kärnkategori redan i den öppna fasen och är något som varit svårt att 

separera från övriga kategorier då den förekom frekvent i hela det insamlade materialet. 

Tydligheten måste finnas överallt, från både chef och medarbetare, för att arbetet ska fungera bra 

och fungerande relationer möjliggöras. Kärnkategorin har varit central för vårt teoriskapande och 

varit ett tydligt uttryck för de grundläggande sociala processerna i den sociala interaktionen som 

är bakomliggande för relationerna chef-medarbetare. Det framkommer i det insamlade 

datamaterialet att tydligheten är något som värdesätts både hos chefer och medarbetare. Det får 

inte finnas oklarheter varken vad gäller uppdraget eller rollerna. Ju mer oklart något är desto 

svårare är det för medarbetarna att se samband mellan direktiv och det dagliga arbetet samt 

sammanhanget de arbetar i, vilket är påfrestande för relationerna.  

Tydligheten är avgörande för alla andra främjande relationsaspekters varande. Till exempel kan 

negativitetens utrymme hindra fungerande relationer om det inte finns en tydlighet i att det måste 

finnas ett begränsat utrymme för det. Detta förutsätter en tydlighet från både chefen och i 

medarbetarnas förhållningssätt, ju tydligare desto bättre. Bristen på tydlighet leder till instabilitet 

i relationerna. Risken med otydlighet i ledarskapet och i relationerna gör att rykten kan uppstå. 

Om alla vet vad som förväntas av var och en så blir det en stabilare tillvaro med stabilare relationer. 

Spekulationer och plötsliga överraskningar påfrestar relationerna och det är därför viktigt att det 

finns en tydlighet från chefen när medarbetarnas arbetsuppgifter påverkas av nya beslut.  

Det är viktigt att cheferna ”spelar med öppna kort” gentemot medarbetarna och är så transparanta 

som möjligt. Chefens egenskaper och förhållningssätt måste genomsyras av tydlighet, vilket har 

framgått både från medarbetarnas håll och från cheferna själva. Förhållandet mellan arbetets 

karaktär och tydlighet är viktigt, att det måste finnas en tydlighet i varför saker och ting ser ut som 

de gör på arbetsplatsen. Det måste även vara tydligt varför saker förändras, så länge det finns en 

tydlighet i detta går inte frustrationen över problem ut över chefen. Chefen måste kunna hantera 

detta och ta till sig av medarbetarnas åsikter för att upprätthålla de fungerande relationerna. 

Rollerna måste vara tydligt beskrivna för att inte skapa förvirring och frustration på arbetsplatsen.  

Tydligheten måste vara genomgående i allt dagligt arbete och kommunikation, inte enbart i skrivna 

dokument. Det får inte finnas oklarheter i vad som förväntas av medarbetarna, och medarbetarna 

måste ta ansvar för sina arbetsuppgifter och åtaganden. Tydlighet är viktigt även i medarbetarnas 

förhållningssätt, för att relationen mellan chef och medarbetare ska bibehållas. När förväntningar 

är oklara bidrar det till att någon kommer arbeta hårdare och någon kommer göra mindre på 

arbetsplatsen. Osämja och misstro mot chefen kan uppstå om det verkar som att vissa medarbetare 

inte behöver prestera på samma nivå som andra.  

Atmosfären på arbetsplatsen kräver också tydlighet för att anses vara god. Chef och medarbetare 

måste komma överens om hur man vill ha det på en arbetsplats och då måste samtliga vara öppna. 

Kommunikation är A och O. Om medarbetarna förväntar sig att chefen ska hantera problemen 

måste de också våga ta upp problem och detta kräver i sin tur att chefen lägger grund för en 
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öppenhet och utrymme för dialog i atmosfären, det måste vara tydligt att det är ok att diskutera 

med chefen. På så sätt kommer man framåt i relationerna och i samarbetet på arbetsplatsen och 

undviker onödiga konflikter. 

Tydlighet i kommunikationen begränsar att negativa tankar får gro. Chefen måste arbeta aktivt 

med att minska risken för ryktesspridning och spekulationer vilken hen enklast gör genom att vara 

tydlig med information till alla. Något av det mest förödande för relationerna är om medarbetare 

inte känner sig sedda av chefen eller att andra favoriseras, vilket i sin tur leder till att negativitet 

inom relationerna tar allt större utrymme. Chefen ska, som tidigare nämnts, kunna ha personliga 

relationer med sina medarbetare men det gäller att ha en balans och tydlighet gällande rollerna på 

arbetsplatsen. Det handlar främst om att chefen måste kunna återgå till rollen som chef och 

fortfarande ha accepterad auktoritet. 

Desto mer personliga relationer man har på arbetsplatsen desto vaksammare bör man vara på att 

inte få sin professionella roll ifrågasatt. Så länge chefen är trygg i att kunna balansera mellan 

personliga relationer och den mer bestämmande rollen samt är tydlig med gränser, hålls de mer 

arbetsplatsmässiga relationerna på en god nivå. 

6.4 Sammanfattning av resultat 

Syftet med studien var att undersöka relationen chef-medarbetare i yrken med brukarkontakt, för 

att kunna presentera en teori och förklaringsmodell grundad i data som manifesterar betydelsefulla 

aspekter för den fungerande relationen. Det insamlade datamaterialet visar att de faktorer som till 

största del är avgörande för hur fungerande relationen blir mellan chef-medarbetare är chefens 

egenskaper, medarbetarens förhållningssätt, atmosfären, arbetets karaktär, balans och 

negativitetens utrymme. Hur dessa aspekter manifesterar sig på arbetsplatserna påverkar 

relationerna. Vårt resultat visar att relationen chef-medarbetare är viktig för båda parter. Hur 

välfungerande en relation är avspeglar sig på trivseln på arbetsplatsen och arbetsprestationen. Både 

chef och medarbetare är överens om att det finns ett ömsesidigt ansvar för relationens varande men 

att det startar hos chefen. 

Tydligheten var den aspekt som var mest återkommande och sammankopplad med samtliga övriga 

aspekter/kategorier. Vikten av denna framhölls från både chef och medarbetare, men tyngdpunkten 

låg på att chefen skulle arbeta med tydlighet både i sin roll, i övergripande rollbeskrivningar samt 

i kommunikation med sina medarbetare. Resultatet visar också att chefens egenskaper är den faktor 

som näst efter tydligheten har allra störst inflytande på hur relationerna utspelar sig och vilken 

potential relationerna kan ha. Utan de rätta egenskaperna hos chefen, som framför allt handlar om 

ärlighet, öppenhet och tillit, är det svårt för medarbetaren att förhålla sig till chefen. Vidare speglar 

materialet hur viktigt medarbetarens förhållningssätt är för att chefen ska kunna få vetskap om 

vilka förutsättningar som hen behöver skapa. Medarbetaren bör vara tillitsfull, ansvarsfull och 

förstående gentemot chefen och de faktum som chefen inte kan rå över vad det gäller arbetets 

karaktär.  
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Det är viktigt att atmosfären på arbetsplatsen kännetecknas av en öppenhet där det är lätt till 

kommunikation. Detta skapar en grund för att kunna skapa och upprätthålla fungerande relationer 

mellan chef och medarbetare. Kritik måste tas emot på ett konstruktivt sätt men det får inte ta för 

stort utrymme. Både chef och medarbetare måste aktivt arbeta med och ha en förståelse för att det 

positiva måste överväga det negativa. För att en atmosfär ska kunna vara god krävs det att främst 

chefen är personlig med medarbetarna och visar tydligt att hen vill ha en fungerande relation med 

dem. Samtidigt är det viktigt att det inte slår över till att bli privata relationer.  

6.4.1 Vår teori och modell 

Syftet med vår studie var att generera en teori som innefattar de aspekter som hindrar och möjliggör 

en fungerande relation mellan chef och medarbetare i yrken med brukarkontakt. Den teori som vi 

genererat ur data visar att relationen mellan chef-medarbetare är beroende av att samtliga 

kategorier fungerar bra i sig. Tillsammans utgör de ett slags maskineri där kategorierna verkar som 

kugghjul för den fungerande relationens varande, ett slags relationsmaskineri. Om ett kugghjul är 

defekt drabbar det även de andra kugghjulen. Även för de kugghjul som inte direkt är 

sammanlänkade till varandra blir effekten på lång sikt negativ, och således negativ för hela 

maskineriet. Det blir svårt att upprätthålla en fungerande relation chef-medarbetare emellan. Om 

samtliga kategorier i sig fungerar och relationerna mellan kategorierna är stabila, blir också 

relationen mellan chef-medarbetare stabil. 

Fig. 2 Relationsmaskineri-modellen 
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Vår teori visar att kategorierna står i ömsesidigt förhållande till varandra. Först och främst är 

tydligheten sammanlänkad med alla övriga kategorier. Detta är i modellen markerat med heldragna 

linjer, relationer mellan övriga kategorier är markerade med streckade linjer. Chefens egenskaper 

står i ömsesidig beroendeställning med medarbetarens förhållningsätt, balans och atmosfären. 

Atmosfären är i sin tur sammanlänkad med negativitetens utrymme, och medarbetarens 

förhållningssätt är sammanlänkad med arbetets karaktär. Dessa länkar mellan kategorierna visar 

de direkta relationerna, där en förändring i den ena får direkta konsekvenser på den andra. Alla 

kategorier har dock ömsesidig påverkan på varandra, om än på längre sikt.  

Placeringen av kategorin chefens egenskaper på toppen av förklaringsmodellen kommer sig av den 

distinkta indikationen på att det är chefen, med dennes agerande, som lägger grunden för 

fungerande relationer på arbetsplatsen. Det chefen gör regnar ned på de övriga kategorierna, på 

medarbetarna. 

I följande avsnitt, Anknytning till befintliga teorier, presenterar vi befintliga teorier som kan 

användas för att tolka vårt resultat och infoga vår teori i ett sammanhang. Detta är också något 

som vi tillämpar i diskussionsavsnittet.  
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7. Anknytning till befintliga teorier 
I detta avsnitt presenterar vi tre teorier med sociologiska respektive socialpsykologiska kopplingar 

som vår teori kan knytas an till. Vi har trots vår sociologiska positionering medvetet valt att ta med 

interaktionistiska teorier som har sin huvudsakliga grund i psykologi snarare än sociologi. Detta 

har vi gjort för att det dels finns tydliga kopplingar mellan vår teori och just de nämnda teorierna, 

vilka redogörs för i diskussionsavsnittet. Vi vill också kunna presentera en bredare sociologisk och 

socialpsykologisk anknytning mellan vår teori och de befintliga teorierna inom arbetslivsforskning 

vilket vi anser att Simmels teori om social geometri och sociala former, Leader-member Exchange 

Theory som Yukl presenterar den, samt Integrative Model of Work Relationships and Dimensions 

utgör en god grund för. Det finns både likheter och skillnader mellan dem och vårt resultat, vilket 

gör att man kan använda dem för att förstå vår teori.  

7.1 Social geometri och sociala former enligt Simmel 

Enligt Simmel (i Ritzer & Sjösten, 2009:141–142) uppstår en markant skillnad i den sociala 

interaktionen när gruppen går från att vara en dyad till att bli en triad. En dyad består av två 

personer som i stor utsträckning fortfarande har kvar sina respektive individualiteter. Gruppens 

mening är begränsad till den storlek av mening som de två medlemmarna utgör. Så snart en tredje 

medlem tillkommer medför detta att gruppen kan få en mening som är större än så. Till detta 

tillkommer också en gruppstruktur där nya sociala roller uppstår. Skillnaden när gruppen växer till 

ännu fler medlemmar blir aldrig lika markant som förvandlingen från dyad till triad. Ju större en 

grupp är desto högre blir dock risken för opersonliga relationer. Avståndet mellan individerna kan 

visserligen göra dem mer fria men i den stora gruppen minskar individualiteten. Enligt Simmel 

(ibid.) innehåller alla typer av sociala relationer ett mått av främlingskap vilket medför en balans 

mellan avstånd och närhet. I en grupp kan främlingen både hålla avstånd och finnas i närheten. 

Främlingen, som organisk medlem, kan i interaktionen agera annorlunda än de ordinarie 

medlemmarna och det kan t.ex. leda till ett objektivt förhållningssätt till resten av gruppen, från 

främlingens håll.  

Simmel (i Ritzer & Sjösten, 2009:143–144) intresserade sig för sociala former som t.ex. konflikter 

och utbyte. Han menade att en social relation där den överordnade strävar efter att helt konfiskera 

den andres frihet, inte kan existera. Problematiken ligger i när en grupp styrs av en objektiv kraft 

där den sociala interaktionen inte längre finns. Här känner gruppmedlemmarna en känsla av att de 

inte kan påverka sin situation alls, i motsats till när gruppen styrs av en eller flera individer. Där 

skapas istället oftast starka grupper, oavsett om de är emot eller för ledningen.  

7.2 Leader-Member Exchange Theory enligt Yukl 

”Leader-Member Exchange Theory” (LMX) är en teori som beskriver relationen och rollskapandet 

mellan t.ex. en chef och dennes anställda. Hur relationen utvecklar sig beror på hur chefen och 

medarbetaren ser på medarbetarens roll. Relationen dem emellan är en form av utbyte som ger 

båda parter något. High-exchange relationships karaktäriseras av ett ömsesidigt beroende mellan 

båda parter, lojalitet och stöd. Själva grunden till att kunna bygga upp en sådan relation är att 

chefen kan påverka sådant som ligger i medarbetarens intresse, till exempel vilka arbetsuppgifter 
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denna ska ägna sig åt, löneökning, större ansvar etc. Då blir det också i medarbetarens intresse att 

ha en bra relation med sin chef. Ömsesidigt utbyte i en relation anses bestå i t.ex. tillit, respekt och 

lojalitet. LMX innefattar ibland också till exempel gemensamma värderingar och pliktkänsla. Hur 

medarbetare respektive chefer bedömer sina relationer ser ofta olika ut, då medarbetarna oftast 

bedömer sina chefer efter hur stöttande och rättvis denne är medan cheferna tittar på huruvida 

medarbetaren är självständig och kompetent i sitt arbete. (Yukl, 2013:222–223). 

Motsatsen till high-exchange relationships är low-exchange relationship där medarbetarna inte gör 

mer än vad som krävs av dem på papperet och därmed får de inte mer av chefen än vad de på 

pappret ska ersättas med för sitt jobb. Yukl (2013:222; 225) menar att chefen inte kan ha samma 

typ av relation med alla medarbetare. Med vissa medarbetare har man high-exchange relationships 

och med andra low-exchange relationships men det betyder inte att respekten mellan dem ser 

annorlunda ut. Att en relation stannar vid att vara low-exchange kan också bero på att medarbetaren 

inte vill göra mer än vad som förväntas av denne och därmed inte förväntar sig mer än hen får 

tillbaka. Det behöver alltså inte betyda att relationen är dålig. Även andra faktorer kan påverka hur 

relationen ser ut mellan medarbetare och ledare, t.ex. situationsbundna förhållanden som t.ex. typ 

av verksamhet och arbetsuppgifternas karaktär.  

7.3 Integrative Model of Work Relationships and Dimensions 

”Integrative Model of Work Relationships and Dimensions” är en modell som beskriver hur 

arbetsrelaterade relationer skapas genom social interaktion och hur innehållet i dem växer över tid 

från den första etablerade kontakten till en stadig relation. Relationer som förutsätts vara mycket 

goda kan nedgraderas till sämre relationer om parterna inte lever upp till förväntningarna. Sämre 

relationer kan också vända till det goda om parterna arbetar för att nå över den andres 

förväntningar. Modellen är uppdelad i fyra faser, där den första kallas för Initial Interaction och 

där kännetecknas relationen av dess instrumentella funktion, instrumentality. Båda parter måste få 

ut något av relationen. Någon slags känslomässig, positiv påverkan mellan parterna, affect, måste 

förekomma samt omtanke, respect, för varandra. I den andra fasen, Development and Expansion 

of Roles, tillfogas trust och support, till dimensionerna av relationen. Tilliten handlar om att man 

litar på att den andra är ärlig och att man i viss mån vet hur den andra kommer agera i olika 

situationer. Stödet kan vara t.ex. känslomässigt stöd där man visar tro på den andra parten samt 

visar och känner empati. Instrumentality är dock fortsatt viktigast. Ju längre en relation pågår desto 

mer förändringar kommer den utsättas för vilket förutsätter en flexibilitet hos parterna i dyaden. 

Därför tillkommer flexibility i den tredje fasen, Expansion and Commitment. Det handlar främst 

om huruvida parterna kan och vill vara kognitivt och socialt flexibla genom att t.ex. kunna 

kompromissa i konflikter. Affect är dock viktigast, och alla övriga aspekter är nu också viktigare 

än både den instrumentella funktionen och flexibiliteten. (Ferris, 2009:1387–1390). 
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I den fjärde fasen, Increased Interpersonal Committment, är loyalty den viktigaste faktorn för att 

relationen ska vara fungerande. Att ställa upp för varandra, inför andra, är ett tydligt tecken på 

bandet emellan parterna. Denna sista fas i relationsskapandet handlar också om att leva upp till 

varandras förväntningar, accountability. Loyalty följs i fallande ordning av trust, respect, affect, 

support, accountability samt flexibility. Av lägst betydelse är nu instrumentality. Relationen har 

övergått från dess initiala instrumentella betydelse till att bli en djupare relation. (Ferris, 

2009:1390–1391). 
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8. Diskussion  

I detta avsnitt presenteras en diskussion i relation till olika delar av vår studie: syfte och 

problemformulering, tolkning av resultat och teori, resultat i förhållande till tidigare forskning, 

resultat i förhållande till de befintliga teorierna, metod samt förslag till vidare forskning. 

Diskussionsavsnittet avslutas med några avslutande kommentarer.  

8.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med vår studie var att generera en teori som innefattar de aspekter som hindrar och möjliggör 

en fungerande relation mellan chef-medarbetare i yrken med brukarkontakt. Detta anser vi att vi 

uppnått då vi bland annat haft en bra jämvikt i datainsamlingen vad gäller att få med både chefers 

och medarbetares perspektiv. Vi har även förhållit oss till att låta data styra vår studie genom 

ständig jämförelse av empiri och teori samt av de olika jämförelsegrupperna i faserna.  

Inom dessa typer av yrken som vi undersökt finns det ett fokus på mänskliga kontakter och att man 

därmed som medarbetare och/eller chef måste besitta vissa egenskaper eller kompetenser som är 

kopplade till relationsskapande. Att vårt resultat tydligt visar att samtliga av våra respondenter 

anser att relationen med sin chef respektive med sina medarbetare är viktig, kan delvis bero på att 

de alla har valt att jobba just med mänskliga kontakter. Vi ville belysa en yrkesgrupp som ofta 

arbetar under hög känslomässig press, en yrkesgrupp som är viktig att lyfta fram då hela samhället 

är beroende av att dessa instanser och dess delar fungerar. Vi anser att vår förklaringsmodell 

illustrerar ett starkt samband mellan vårt syfte och vår generade teori. 

En studie som är genomförd med metodansatsen GT rekommenderas uppfylla tre kvalitetskriterier: 

relevans, funktion och modifierbarhet. Vår studie är relevant för de individer som liksom våra 

respondenter i sitt arbete har kontakt med brukare. Relevansen har vi uppnått genom att först och 

främst närma oss fältet med en så stor förutsättningslöshet som möjligt. Sedan har vi gång på gång 

växlat mellan de olika jämförelsegrupperna från studiens olika faser och på så sätt kunnat 

presentera en teori genererad i data, en förklaringsmodell som manifesterar de aspekter som 

individerna själva framhållit som de viktigaste för relationen chef-medarbetare. Det andra kriteriet, 

funktion, har vi försökt att uppnå i största möjliga mån genom att tydligt förklara hur vi gått tillväga 

under studiens gång samt redovisat relationen mellan data och teori så pass detaljrikt att vi anser 

att modellen kan förstås, tillämpas och fungera i den tänka kontexten. (Hartman, 2001:54–55). 

Då arbetsplatser kan se mycket olika ut och där snabba förändringar av chefernas och 

medarbetarnas verklighet ofta inträffar, är det viktigt att vår förklaringsmodell tål variationer. Det 

tredje kvalitetskriteriet syftar just till detta, att studien ska vara modifierbar. Vi anser att vi uppnått 

mättnad genom den datainsamling vi har genomfört och känner oss förvissade om att det inte kan 

tillkomma nya, för teorin, omvälvande aspekter om en liknande datainsamling med nya 

respondenter skulle genomföras. Den teoretiska och avslutande fasen bekräftade i stort sett bara 

det som framkommit tydligt i de första två faserna. Vi anser därför att vår teori och 

förklaringsmodell är applicerbar även under andra förhållanden än vid just arbeten med 

brukarkontakt, då den klarar av viss anpassning till nya situationer.  
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8.2 Tolkning av resultat och teori 

Vår teori manifesterar aspekterna tydlighet, chefens egenskaper, medarbetarnas förhållningssätt, 

atmosfär, balans, negativitetens utrymme och arbetets karaktär som är betydande för den 

fungerande relationen chef-medarbetare i yrken med brukarkontakt. Aspekterna i sig är neutrala, 

det är innehållet i dem som möjliggör eller hindrar fungerande relationer. Tydliga roller och tydliga 

förväntningar möjliggör och bristen på detsamma hindrar. En chef som visar tillit möjliggör och 

en chef som inte öppnar upp för delaktighet hindrar. En ärlig medarbetare som kan separera chefen 

som person från verksamhetens begränsningar möjliggör och en medarbetare som inte är 

hänsynsfull hindrar. Ett öppet och accepterande klimat möjliggör och grupperingar kan hindra. 

Personliga relationer möjliggör medan favorisering och asymmetri vad det gäller arbetsfördelning 

hindrar. Att diskutera problem kan möjliggöra men att fastna i negativiteten hindrar. Struktur och 

ramar kan möjliggöra men oförståelse för begränsningar i handlingsutrymmet kan hindra.  

Hela vår resultatdel är en del av vår teori och måste användas som bakgrund vid tolkning av 

modellen. Ovan nämnda förklaringar är bara ett exempel på hur de olika aspekterna kan gestalta 

sig på arbetsplatsen och hur det påverkar relationen. Om en eller flera aspekter består av negativt 

innehåll, dvs. de hindrande faktorerna, bryts relationen ned. Har det aldrig funnits någon 

fungerande relation mellan chefen och medarbetaren kan den inte heller bli fungerande, om inte 

premisserna förändras i något avseende. Vårt resultat visar på att det är en förutsättning att den 

absoluta majoriteten av aspekterna måste vara av möjliggörande karaktär för att de fungerande 

relationerna ska bibehållas. 

Vårt resultat är omfattande men nödvändigt för att visa på relevansen av samtliga delar som 

infogats i vår teori. Kärnan i GT är närheten till empirin vilket gjorde att vi valde att presentera en 

stor mängd citat för att närheten till empirin även ska avspeglas i den skriftliga presentationen av 

studien. Titeln på denna studie, ”Det regnar uppifrån”, är hämtad från ett citat av en av våra 

respondenter. Den belyser det faktum att allt chefen gör påverkar vad medarbetarna kan göra. Även 

om relationen bygger på ett ömsesidigt ansvarstagande och tydlighet från båda håll så är det chefen 

som ansvarar för förutsättningarna. 

8.3 Resultat i förhållande till tidigare forskning 

I detta avsnitt diskuterar vi vår egen teori i relation till tidigare forskning. Det är märkbart att flera 

av de kategorier som vår förklaringsmodell är uppbyggd av överensstämmer med viktiga aspekter 

som tidigare forskning och teorier kommit fram till som viktiga för relationen chef-medarbetare.  

Det vi dock anser att vår studie bidrar med är förståelsen för hur dessa aspekter för relationen chef-

medarbetare hänger samman med varandra. I de flesta fall av den tidigare forskning vi presenterat 

utgör relationen chef-medarbetare bara en aspekt bland många andra viktiga arbetsplatsrelaterade 

delar, alternativt ligger fokus på en liten beståndsdel av relationen som t.ex. tillit. Vår studie bidrar 

med en helhetsbild av relationen, där vi håller fast vid relationen som sådan och dess egenvärde. 

Utan fungerande relationer mellan chefer och medarbetare försvagas verksamheten.  
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Vår teori tyder på vikten av tydlighet men också att samtliga andra delar samverkar och påverkar 

förutsättningarna för en fungerande relation mellan chef och medarbetare. Så som både Baker 

(2009) och Bertlett et al. (2011) kommit fram till är det viktigt att både chef och medarbetare 

arbetar för ett gott förhållningssätt och öppen kommunikation för att informationen ska kunna vara 

tydlig och inte hindra relationerna från att utvecklas. För att uppnå detta beror mycket på chefens 

ledarskapstyp. Vår teori skiljer sig från Bertlett et al. (ibid.) slutsats att relation-oriented leadership 

är viktigare i en redan etablerad arbetsgrupp än i en nytillsatt sådan. Vårt resultat tyder snarare på 

att de aspekter vi fått fram, bland annat angående chefens ledarskap, ses som ideala och oberoende 

av tid och plats.  

Ärlighet och tillit förekommer frekvent i vårt resultat, som viktiga delar av chefens egenskaper 

och medarbetarens förhållningssätt. Detta bekräftar Seppelä et al. (2011), Kulkarni och 

Ramamoorthys (2017) samt Kilhammar och Ellströms (2015) teorier om vikten av tillit från chef 

till medarbetarna och att medarbetarna får och vill vara delaktiga. Tillit från chefen ger ökad 

autonomi hos medarbetarna, vilket i sin tur ger ökad tillit till chef och ledning. Chefen måste våga 

delegera beslutsfattande till medarbetarna. Vår teori understryker dock vikten av att chefen måste 

ge förutsättningar för tillit på arbetsplatsen. T.ex. visar Kilhammar och Ellström (2015) att 

implementering av ett medarbetarskapsprogram fungerade bättre när medarbetarna var delaktiga i 

processen. Det ligger på chefen att erbjuda detta. 

Hinojosa et al. (2014) menar att tidigare erfarenheter påverkar hur autentisk en relation kan bli 

mellan en chef och en medarbetare. Vårt resultat pekar inte på att tidigare erfarenheter kan sätta 

käppar i hjulet för relationens utveckling utan snarare på vikten av acceptans för varandras 

olikheter, vilket nås genom öppenheten. Alla vill inte ha social närhet hela tiden, det behöver inte 

betyda att relationen är mindre bra eller att kvaliteten på den sociala interaktionen är försämrad. 

Viss anpassning är ofrånkomlig men vi anser inte att vårt resultat påvisar att man alltid tvingas till 

handling, utan att det snarare handlar om ett ömsesidigt utbyte där man kan vara sig själv till viss 

del och avvika från den kollektiva handlingen bara det finns öppenhet och tydlighet kring 

handlingen. Finns det en öppen atmosfär kan man bli mer fri i interaktionen.  

Kommunikationen och öppenhet med information är två aspekter som forskning på området 

betonar som avgörande faktorer för trivsel på arbetsplatsen och för relationerna (se t.ex. Ganesan 

et al., 2002; Nilsson, 2006). Transparens i verksamheten och att medarbetarna får vara delaktiga i 

diskussioner om arbetsplatsen framkommer också i vårt resultat som viktigt, men det som vår teori 

understryker är tydligheten. Kommunikation i sig bidrar inte till bättre relationer utan tydlig 

kommunikation gör det. Detta gäller även tydligheten i rollfördelningen på arbetsplatsen som vår 

teori påvisar. Det ska finnas tydliga förväntningar och beskrivningar av rollerna för både chef och 

medarbetare samt en balans i dessa roller, att kunna vara både personlig och professionell. Zheng 

et al. (2016) och Hassans (2006) resultat belyser medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen då det finns 

en tydlig rollfördelning men att chefen också måste finnas närvarande i detta och kunna ge 

feedback på det som medarbetarna gör i sina roller.  
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Att chefen har det övergripande ansvaret för att relationen chef-medarbetare ska vara fungerande, 

likt vår teori understryker, framhålls även i Bliese och Castros (2000) undersökning. Viktigast för 

minskad psykologisk belastning är dock även där tydligheten i rollerna, att det finns en tydlighet 

att luta sig tillbaka mot. 

Sammanfattningsvis vill vi understryka att vår studie har flera likheter med tidigare forskning, 

framför allt vad det gäller innehållet i relationen som t.ex. tillit och vikten av tydlighet. Det som 

skiljer vår studie från tidigare forskning, som vi tidigare påpekat, är utgångspunkten att den 

fungerande relationen mellan chef och medarbetare är grunden för allt annat på arbetsplatsen. Det 

är relationen i sig som är intressant och som vi ansåg var viktig att lyfta fram, inte enbart som en 

aspekt bland många andra viktiga beståndsdelar i arbetsplatstrivseln. Detta förtydligas ytterligare 

i följande avsnitt.  

8.4 Resultat i förhållande till de befintliga teorierna 

I detta avsnitt diskuterar vi vår egen teori i relation till Simmels teori om social geometri och 

sociala former, Leader-member Exchange Theory som Yukl presenterar den, samt Integrative 

Model of Work Relationships and Dimensions. Teorierna blir ett underlag för att kunna infoga vår 

teori i det interaktionistiska sammanhanget och för att erbjuda en tolkning av vår teori i ljuset av 

redan etablerade teorier och begrepp.  

Som tidigare beskrivits vilar GT på en grund av symbolisk interaktionism där interaktionen mellan 

individer står i fokus. Relationen bygger på en kontinuerlig social interaktion mellan chef och 

medarbetare där det ständigt sker ett tolkningsarbete från båda parter. Detta förutsätter tydlighet 

hos dem båda, för att relationen ska fungera och för att båda parter ska uppleva att syftet med 

relationen uppnås. Syftet med vår studie var att undersöka den fungerande relationen mellan chef 

och medarbetare i yrken med brukarkontakt. För att uppnå syftet var vi tvungna att inse betydelsen 

av den sociala interaktionen för relationens varande, vilket följande teoridiskussioner kan bidra till 

ökad förståelse kring. Teorierna i sig kan leda till ökad förståelse för vår teori.  

8.4.1 Vår teori i relation till social geometri och sociala former 

Den sociala interaktionen är mångfacetterad, liksom vår teori. Det är, med Simmels tankar om 

dyaden och triaden, viktigt att som chef ha i åtanke att alla interaktioner med varje medarbetare är 

lika viktig. På en arbetsplats blir det tydligt att chefen ingår i lika många dyader som det finns 

medarbetare, samtidigt som de dyaderna aldrig får bli starkare än vad chefens relation till hela 

gruppen är. Mycket av den negativitet som förekommer på arbetsplatser har sin grund i de problem 

som triaden som fenomen för med sig. Vår kategori negativitetens utrymme innefattar bl.a. 

favorisering och grupperingar i gruppen. Risken för missuppfattningar och konflikter ökar i och 

med att den mening som arbetsgruppen utgör blir större än meningen som en enskild social 

interaktion mellan två av gruppmedlemmarna utgör. Det går inte att som medarbetare ha kontroll 

över vad som pågår hela tiden, och det är här chefen måste vara tydlig och öppen i 

kommunikationen. Eftersom att medarbetarnas individualitet i gruppen minskar ju större den blir 

ligger det här också på chefens ansvar att se och uppmärksamma varje individ.  
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Simmels teori om främlingen, passar väl in på hur vår teori framhåller chefens egenskaper och 

roll. Främlingskapet som finns till en viss grad i alla sociala relationer handlar om en balans i 

närheten mellan parterna i relationen. Vår teori visar på att chefen ska ha relationer med alla 

medarbetare och vara en del av arbetslaget, men samtidigt stå utanför och objektivt kunna fatta 

beslut. Däremot tyder vårt resultat på att det är möjligt att en chef ändå är personlig och fortfarande 

kan klara av att stå utanför. Denna balans är viktig för att chef och medarbetare ska kunna ha en 

fungerande relation. Det är viktigt att chefen inte är för avlägsen från medarbetarna, då finns risken 

att hen ses som en osynlig kraft som bestämmer över huvudet på medarbetarna och inte som en 

individ. Den sociala interaktionen måste finnas och vara tydlig för medarbetarna. Detta går att 

koppla till vår teori som framhåller att hur chefen arbetar med delaktighet och ömsesidigt tillit, 

påverkar hur medarbetarna förhåller sig till faktum som chefen inte kan rå över, exempelvis 

arbetets karaktär. Är chefen en osynlig kraft är det mycket lättare för medarbetarna att sprida 

negativitet om arbetet och om chefen, något som underminerar relationen. 

Det är viktigt att poängtera att de aspekter teorin innefattar kan värderas olika. Det är i samspelet 

som relationen och dess olika aspekter får betydelse. I interaktionen är det viktigt att båda parter 

ser den andre, klargör förväntningar och att man tar ansvar för den andres förväntningar. Detta går 

att koppla till den sociala formen ”utbyte” som Simmel intresserade sig för. I relation chef-

medarbetare kan inte chefen, som överordnad, vara envåldshärskare med förväntningen att 

medarbetarna ska foga sig. I den stunden som chefen konfiskerar medarbetarnas autonomi upphör 

den sociala relationen att existera, och därmed blir inte en fungerande relation möjlig. Vårt resultat 

framhåller vikten av delaktighet och att både chefens och medarbetarens ömsesidiga engagemang 

är viktigt för att relationen ska vara ett utbyte för dem båda. 

8.4.2 Vår teori i relation till Leader-Memeber Exchange Theory  

Förväntningar framkommer i vårt resultat som en betydande del i både chefens egenskaper, 

medarbetarens förhållningssätt och med stark koppling till tydligheten. Detta är också 

utgångspunkten i LMX-teorin, att både chefen och medarbetaren har förväntningar på 

medarbetarens roll och att detta är sammankopplat med hur relationen utspelar sig. Finns inte 

tydligheten är det svårt att kunna leva upp till förväntningar. Grunden i LMX är synen på 

medarbetarens roll och att den synen påverkar hur interaktionen mellan chef och medarbetare ter 

sig samt hur relationen fungerar. Vår teori visar att medarbetarens förhållningssätt på 

arbetsplatsen och chefens egenskaper hänger tätt samman med varandra, det viktigaste är att det 

finns en tydlighet från båda håll angående bl.a. förväntningarna på medarbetaren. I ett high-

exchange relationship ger då medarbetaren lojalitet till chefen och presterar hårdare på arbetet 

samtidigt som chefen inte får glömma att uppmärksamma och uppskatta medarbetarna och vara 

lyhörda för deras olika behov. Lyhörd var en av de egenskaper som framhölls som viktigast både 

hos chefen och medarbetarna. 

Yukl (2013) påpekar att även andra aspekter påverkar om relationen blir high eller low-exchange. 

Här anser vi att vår teori kompletterar LMX-teorin genom att visa på att medarbetarens 

förhållningssätt är nära sammankopplat med arbetets karaktär, vilket i sin tur påverkar relationen 
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mellan chef-medarbetare. T.ex. handlar relationen enligt LMX om gemensamma värderingar och 

pliktkänsla. Vår teori framhåller chefens egenskaper som avgörande, men hur tydlig chefen än är 

med hur uppdraget ser ut och ska genomföras, spelar det ingen roll om inte medarbetarna i sitt 

förhållningssätt känner en pliktkänsla och ett gemensamt ansvar. Detta menar vi utifrån vår teori 

har med den fungerande relationen att göra, finns det en fungerande relation finns det också en 

pliktkänsla för arbetet och för utbytet i interaktionen. 

Low-exchange relationships behöver inte vara sämre än high-exchange relationships, något som 

vår teori bekräftar. Chefens utmaning är att se styrkorna i varje medarbetare och inse att relationen 

inte kan se likadan ut med alla. Det är dock viktigt att det finns en fungerande relation och att 

chefen uppmärksammar alla medarbetare. Som Yukl (2013) menar påverkar t.ex. typen av 

verksamhet hur relationerna utvecklar sig. Arbetets karaktär utgör en betydande del i vår teori 

vilket handlar om bl.a. just verksamhetens utformning och begränsningar. Hur medarbetarna 

förhåller sig till direktiv påverkar relationen till chefen.  

8.4.3 Vår teori i relation till Integrative Model of Work Relationships and Dimensions 

”Integrative Model of Work Relationships and Dimensions” är en modell som beskriver hur 

arbetsrelaterade relationer skapas genom social interaktion, och dess syfte har likheter med vår 

genererade teori och modell. Skillnaden är att den förstnämnda modellen, illustrerar hur innehållet 

i relationerna växer över tid. ”Integrative Model of Work Relationships and Dimensions” visar på 

faktorer som är viktiga för trivsel på arbetsplatsen och byggstenar för en fungerande relation i 

arbetet. Enligt modellen byggs relationen upp i faser där olika egenskaper/förhållningssätt 

förekommer. I den första fasen har enligt Ferris (2009) relationen en främst instrumentell funktion, 

där båda parter måste ha ett direkt utbyte av varandra för att den ska fortsätta. Detta är visserligen 

inte något vår teori motsäger, men vi anser att vår teori inte utesluter att en relation kan ha en 

främst instrumentell funktion och ändå vara ”god”. Relationerna behöver inte nå den fjärde och 

sista fasen för att anses vara en fungerande relation.  

Även i denna modell diskuteras förväntningar som en bidragande orsak till att relationen utvecklas 

åt den bättre eller det sämre hållet. Vår teori framhåller tydlighet på alla områden och i alla led 

som den mest avgörande faktorn för att relationerna ska fungera. Att tydliggöra förväntningar 

minskar risken för besvikelse i relationen mellan chef och medarbetare. Att chefen är tydlig med 

att förklara varför vissa förväntningar hos medarbetarna inte kan mötas bidrar också till en högre 

acceptans hos medarbetarna för arbetets karaktär och för chefen själv.  

De aspekter som”Integrative Model of Work Relationships and Dimensions” byggs upp av är 

affect, respect, trust, support, flexibility, loyalty och accountability. Dessa är tydligt relevanta för 

en fungerande relation och egenskaper/förhållningssätt som ingår i vår teori i framför allt 

kategorierna chefens egenskaper, medarbetarens förhållningssätt, atmosfären och balans. 
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8.5 Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuterar vi vår användning av GT som metod, urval, datainsamling och analys. I 

detta vävs en självkritisk reflektion in.  

Syftet med vår studie var att undersöka den fungerande relationen chef-medarbetare i yrken med 

brukarkontakt. Vi anser att vi har uppfyllt både studiens syfte och syftet med GT som 

metodologiskt ansats och tradition. Den forskningsprocess som vi strukturerade i planeringsstadiet 

har vi kunnat följa och genom det är det enbart redan insamlad data som har lett oss vidare under 

studiens gång. Genom konstant jämförelse mellan de olika insamlade materialen kombinerat med 

reflektion kring vår förförståelse har vi kunnat förhålla oss relativt förutsättningslöst till materialet, 

då vi kunnat särskilja faktiska data från våra tidigare erfarenheter. Samtidigt har vi hela tiden 

återgått till att fundera över vår egen påverkan. Vår förförståelse grundar sig delvis i vår 

utgångspunkt som socialpsykologistudenter, våra egna erfarenheter av relationer i arbetslivet, den 

svenska kulturella och samhälleliga kontext vi är uppväxta i samt att vi är analytiska som personer. 

Detta kan självklart ha påverkat oss i analysen och därmed påverkat teorin. Det finns alltid en risk 

att vi läst in saker i det respondenterna sagt som egentligen inte var dennes faktiska tanke. Vi 

upplever dock att vi i och med att vi var två som genomförde denna studie, hade möjligheten att 

diskutera igenom våra upplevelser och tolkningar med varandra och därmed ompröva våra första 

intryck.  

Kritik mot den glaserianska versionen av GT är eftersträvan efter objektiviteten. Tanken att 

forskaren ska kunna förhålla sig objektiv till det hen studerar är utopisk och enligt oss inte möjligt 

att uppnå. Att hålla sig på avstånd från deltagarna, för att behålla "objektiviteten" kan skapa en lite 

märklig stämning mellan forskaren och deltagarna. I vårt fall fanns det ingen risk att utveckla 

någon närmare relation med deltagarna eftersom vi på grund av denna studies omfattning inte 

kunde fått tid till det. Vi försökte trots den minimala risken ändå aktivt eftersträva objektiviteten 

som Glaser förespråkar. Hade vi istället antagit Strauss version av GT, där det enligt honom är en 

viktig förutsättning för studiens utfall att man har byggt upp en relation med de människor man 

studerar, eller kanske ett etnografiskt angreppssätt med fältstudier, hade vi kanske nått ännu mer 

djupare och subjektiva tankar och upplevelser från våra respondenter. Vi ville dock inte riskera att 

påverka relationerna eftersom det var just relationer som var det vi ämnade studera. Blir man själv 

en del av processerna är det svårt att beskriva dem utifrån. Det var också därför vi valde Glasers 

version av GT och inte någon annan metod.  

Det var uppenbart att cheferna hade enklare att prata om relationerna med sina medarbetare än vad 

medarbetarna hade att tala om sin chef. Detta kan dels bero på att cheferna i sitt dagliga arbete 

förhåller sig mer reflektivt kring detta ämne samt att medarbetarna har svårare att uttala sig för att 

de står i en slags beroendeställning till chefen.  
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Under den period vi genomförde skuggningarna och intervjuerna var det tid för medarbetarsamtal 

på arbetsplatserna vi besökte. Därmed hade både cheferna och medarbetarna närmare till att prata 

om flera av de ämnen som senare blev kategorier, som t.ex. chefens egenskaper och medarbetarens 

förhållningssätt, eftersom detta var något som de nyligen diskuterat i samtal med varandra. 

Något som vi reflekterade mycket över under de sista intervjuerna var att vi i det initiala skedet av 

datainsamlingen hade svårt att hålla fokus på vårt egentliga syfte. Vi höll hårt fast vid en av 

grundtankarna inom den glaserianska versionen av GT, öppenheten. Vi ville inte styra 

intervjudeltagaren åt något håll men i och med detta fick vi en betydande mängd datamaterial som 

inte var relevant för vårt syfte. Detta handlade t.ex. om medarbetarnas relation med brukarna. Detta 

misstag i datainsamlingen beror först och främst på vår ovana att hålla i intervjuer. Vi anser således 

inte att vårt avsteg från Glasers avrådan ifrån inspelning av intervjuer gav oss för mycket irrelevant 

data, utan snarare att det hjälpte oss att sortera ut det som faktiskt var relevant. 

8.6 Förslag på vidare forskning 

Vi anser att den typ av studie vi har genomfört är viktig och det är något vi fått bekräftat av våra 

respondenter i studien. Relationer är i mångt och mycket grunden till nöjdhet och trivsel på 

arbetsplatsen. Vår studie har presenterat de aspekter som möjliggör fungerande relationer, förslag 

på vidare forskning är att gå djupare i att undersöka hur dessa aspekter i sin tur möjliggörs och 

utvecklas. Eftersom vi anser att vår studie är modifierbar vore det också intressant med en studie 

där man jämför om de framträdande aspekterna är desamma även i andra branscher, t.ex. inom 

industriverksamheter. 

Den effekt vårt urval, av främst respondenter verksamma i kommunal verksamhet, kan ha fått på 

teorin är att i och med att kommunal verksamhet generellt är väldigt toppstyrt och strukturellt 

begränsat, får chefens egenskaper en större betydelse för relationerna. I privata verksamheter kan 

det finnas en större frihet att utforma arbetet, där medarbetarna kanske får ännu större inflytande 

än i kommunala verksamheter. Chefens egenskaper kanske då inte hade varit den mest framstående 

aspekten utöver tydligheten. En kvantitativ studie med enkäter kan nå ut till fler deltagare, vilket 

ger en större spridning och t.ex. kan man då genomföra en komparativ studie mellan exempelvis 

kommunal och privat verksamhet. 

Under studiens gång uppkom funderingar hos oss angående huruvida chefens bakgrund påverkar 

relationsskapandet, då det framkom i datamaterialet att chefens egenskaper hade näst störst 

inflytande på relationerna. Förslag på vidare forskning är att vidare undersöka om chefens tidigare 

erfarenheter, t.ex. ledarskapsutbildningar, erfarenhet av ”golvarbete” på samma eller liknande 

arbetsplats, antal år i branschen samt ålder och kön, har påverkan på relationerna. Givetvis skulle 

detsamma vara intressant att studera utifrån medarbetarnas håll. 
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8.7 Avslutande kommentarer 

Att fungerande relationer på arbetsplatsen är av stor relevans i dagens arbetsliv har blivit allt 

tydligare för oss genom studiens gång, framförallt har vi fått det bekräftat att relationen chef-

medarbetare har stor inverkan på både chefen och medarbetarnas mående på arbetsplatsen. Så som 

många respondenter diskuterat är det viktigt att ha en trygg bas på sin arbetsplats och ett tydligt 

ledarskap i arbeten där man möter svåra situationer och har psykiskt tunga arbetsuppgifter. 

Vi anser att GT som metod gav oss precis de förutsättningar vi behövde för att kunna angripa vårt 

forskningsområde på det sätt som vi hade en vision om. Detta ledde fram till en förklaringsmodell 

som känns sanningsenlig och äkta, det är svårt att få fram en teori som är så empirinära som fallet 

blir med GT som metodologiskt angreppssätt. Även om vår teori sammanfaller med en stor del av 

den tidigare forskning som gjorts inom detta område hoppas vi att vår studie och förklaringsmodell 

kan väcka nytt liv i det relationsskapande arbetet på arbetsplatser. Betydelsen av tydlighet på alla 

plan är något som vi anser måste lyftas och vår förhoppning är att vi med vår studie har lyckats 

belysa detta.  

Den genererade teorins förklaringsmodell kan användas som ett verktyg i utformandet av 

trivsamma arbetsplatser samt som en påminnelse om att relationen chef-medarbetare är viktig för 

välmående på arbetsplatsen. Relationer på arbetsplatsen kännetecknas inte av ömsesidighet på 

samma sätt som i en kärleks- eller vänskapsrelation. Man förväntar sig olika saker av varandra i 

interaktionen, man ska leva upp till olika saker beroende på roll och man förväntar sig olika saker 

i gengäld. Detta utbyte skapar en fungerande relation mellan chef och medarbetare. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor selektiva fasen  

1. Hur ska en chef vara? 
2. Hur tycker du att en medarbetare ska vara? 
3. Vad har relationer för betydelse på just din arbetsplats? 
4. Hur fördelas ansvar för relationer och sociala aktiviteter? 
5. Vad främjar och vad hindrar fungerande relationer med dina medarbetare/chef? 

6. Vad hindrar dig från att göra det du önskar göra för fungerande relationer på din 

arbetsplats? 
7. Vad krävs av medarbetarna/chefen för relationen chef-medarbetare? 
8. Hur ser atmosfären ut på din arbetsplats?  


