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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att få inblick i om det finns faktorer, som kan påverka en chef i 

dennes möjligheter att ”vara sig själv” i chefsrollen. Mer specifik handlar studien om vilka 

aspekter som påverkar chefens möjligheter att framställa sig. Vi söker efter eventuella 

faktorer där vi kan se att de har en direkt eller indirekt inverkan på chefens beteende. Metoden 

som vi använt är grundad teori, en kvalitativ metod där vi förväntas vara förutsättningslösa 

och inte läsa in oss på etablerade teorier.? Undersökningen genomfördes med intervjuer av 

åtta formella chefer inom privat och offentlig sektor. I vårt resultat fann vi att det finns 

aspekter att ta hänsyn till i chefsrollen, chefer reflekterar över sitt beteende och agerar ofta 

med detta i åtanke.  

 

Nyckelord: Chef, ledarskap, roller, framställan  
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Introduktion 

Inledning  
 
Områdena chefskap och ledarskap är brett och väl beforskat, vilket vi ser som ett tecken på att 

det finns ett stort intresse för ämnet se tex. Yukl (2012) Bara att be någon föreställa sig en 

ledare väcker förmodligen tankar beroende på vem man frågar. Det finns berömda ledare som 

Winston Churchill eller Adolf Hitler, det finns lärarinnan i skolan och tränaren för det lokala 

fotbollslaget. Det finns den strikt fokuserade ekonomichefen på en revisionsbyrå likväl som 

den hårt piskade mellanchefen på ett industriföretag. Alla skulle de kunna sägas vara chefer 

eller ledare på ett eller annat sätt. Till det tillkommer också tjejen som alltid bestämmer i 

flickgänget och mannen på ”golvet” som alla lyssnar på, de informella ledarna. Vi har även 

till exempel föräldrarna i barnfamiljen, som även de kan ses som ledare. Ledarskapsbegreppet 

är alltså komplext och kan relateras till en mängd olika personer, personlighetsdrag och 

sammanhang. Vi menar att det mer eller mindre alltid uppstår en form av ledarskap i grupper 

av människor. 

 
Hur intressant det än må vara att undersöka hela begreppet ledarskap har vi valt att avgränsa 

oss. Denna uppsats kommer därför ha fokus på den formella chefen. Med den formella chefen 

menar vi en individ som har valts ut att vara chef av en eller annan anledning. Vi utgår från att 

dessa har en formell tjänst som ansvarig för bl.a. produktion och personal och bör därför vara 

medvetna om sin roll och identifierar sig själva som chef. 

 

Det finns en mängd böcker och tidigare forskning om chefs- och ledarskap. Däremot har vi 

inte funnit något som behandlar området, med fokus på hur chefen själv vill uppfattas av sin 

personal. Vårt konkreta intresseområde är: på vilket sätt uppfattar chefer att de vill och 

behöver framställa sig själva gentemot sin personal och hur denna roll upplevs ur ett 

chefsperspektiv. Bakgrunden till det valda området är vårt intresse för relationer mellan chefer 

och medarbetare och vilka faktorer som påverkar denna relation.  

 
Syfte och problemformulering 
 
Syftet med denna studie är att undersöka en specifik del av det breda området chefskap. Vi 

har valt att utforska hur chefen vill framställa sig själv med fokus på relationen mellan chef 

och medarbetare, ur ett chefsperspektiv. Närmare bestämt är den frågeställning vi utgår ifrån 

preciserad till: På vilket sätt uppfattar chefer att de vill och behöver framställa sig själva 

gentemot sin personal.  
 
Bakgrund 
 
Läsaren måhända ställer sig frågan vad nyttan med ännu en uppsats om chefer och ledarskap 

kan bidra med. Som svar på detta finns en ganska enkel motargumentation: I och med att 

området redan är väl beforskat så finns det ett intresse för ämnet. Många av oss har dessutom 

synpunkter på det, vad det innefattar och innebär. Det gör chefskap och ledarskap till ett 

intressant område både ur ett samhälleligt och vardagligt perspektiv men, menar vi, också ur 

forskningssynpunkt. Forskningen kan vara till nytta för gemene man genom att skapa ökad 
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förståelse kring fenomenet. Genom att undersöka chefs- och, ledarskap ur ett kvalitativt 

forskningsperspektiv skapas möjligheten att isolera specifika faktorer inom området, - 

faktorer som förhoppningsvis kan bidra till nya kunskaper inom forskningsområdet och 

medverka i synen på ledar- och chefskap.  
   
Avgränsning  
 
Vi har medvetet valt att ha avgränsa vår undersökning genom att rikta in oss på chefer inom 

företagsvärlden och offentlig sektor. Det finns flera anledningar till detta vilka vi här kommer 

att beskriva. 

 
En av dessa avgränsningar är att vi inte valt att fokusera undersökningen på ”pyramidens” 

topp. Vi har istället valt att hålla oss i mitten av denna pyramid då det, enligt oss, finns större 

möjligheter att finna intressanta och mer generella svar. Vi menar, att befinna sig i mitten, 

leder till en i högre grad utsatt roll då exempelvis krav kommer både nerifrån och uppifrån. 

Det ställer stora krav på rollen som chef och hur denne väljer att framställa sig själv beroende 

på vem interaktionen sker med.  

 

Syftet med vår studie är att undersöka området chefskap och hur chefen vill framställa sig 

gentemot sin övriga personal. En annan avgränsning blir därför att vi inte valt att tala med 

chefens medarbetare. Detta eftersom studiens fokus ligger ur chefens perspektiv.  

Tidigare forskning 

 
Vi har under detta avsnitt för avsikt att beskriva hur forskning inom områdena ledar- och 

chefskap kan se ut och vad forskningen inom området kommit fram till.   
 
Sökvägar 
 
I sökandet efter tidigare forskning har vi använt oss av ett fåtal sökord. De sökord vi ansåg 

relevanta och som vi använt oss av är: management, management role, conflict management 

management style, leadership, management and leadership. Dessa har vi sökt efter i databaser 

via biblioteket på Mälardalens högskola. Vi har företrädesvis använt oss av Discovery men 

även av andra databaser såsom Google Scholar och Sociological Abstracts. Överlag är det 

relativt komplicerat att söka i databaser och de träffar som ges kräver en noggrann avvägning 

om det verkligen är det vi sökt efter, informationen tenderar att breda ut sig. Under denna 

process av informationssökande blev vi på ett tidigt stadium varse att den information vi sökte 

var svårfunnen. Som nämnts finns det mycket forskning om ledarskap och chefskap men 

dessa saknar aspekter av hur chefen vill framställa sig själv. Vi söker efter mikrosociologi 

som gränsar till psykologi vilket gör det än mer svårt att avgöra om det vi funnit är relevant 

för vår studie. Vi avser därför att nedan presentera en del av aktuell forskning kring området 

chefs- och ledarskap.  

Presentation av tidigare forskning  

 

Efter att ha läst en mängd artiklar och forskningsstudier om chefs- och ledarskap ser vi att 

forskningen ofta tenderar att involvera de båda delarna. Alltså, specifik forskning om 

chefskap/ledarskap verkar inte finnas i någon större utsträckning utan fokuserar forskaren på 

chefskapet så inblandas ledarskapet. För oss är det ett ytterligare tecken på hur mycket de 

http://o/
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båda delarna påverkar varandra men också hur svårt det kan vara att särskilja de båda 

begreppen. Under vår teoridel kommer vi dock göra ett försök att visa på hur skillnader och 

likheter beskrivs. 

 

Under denna presentation avser vi att beskriva ett axplock om vad forskning gällande chefs- 

och ledarskap säger med fokus på hur chefen själv vill beskriva och upplever ledarskap i sin 

chefsroll. Vi ämnar även att kort betona skillnader i synen på ledarskap för chefen mellan 

olika länder samt kort om hur chefen själv tenderar att agera gentemot sin personal.  

   

Internationell forskning om ledar- och chefskap.  
Både internationell liksom svensk forskning tenderar att vara överens om att mer forskning 

måste ske inom ledar- och chefskap. En forskare som har studerat området under många år är 

professorn Henry Mintzberg.  Mintzberg (1996,s.49-50) menar att det måste ske mer studier 

inom ledarskapsforskningen eftersom det finns många myter angående ledare som inte 

stämmer. Med ledare syftar Mintzberg i första hand på någon som styr eller leder ett företag 

(chef). Mintzberg fann tillexempel att många ser ledaren som en systematisk planerare, men 

att så inte är fallet. Ledaren sysslar i själva verket sällan med en långsiktig planering utan 

kännetecknas snarare av osammanhängande korta sekvenser i arbetet. Mintzberg fann vidare 

att chefens olika sysslor på arbetsplatsen hade en genomsnittstid på 10 minuter och att chefen 

därigenom hoppade mellan uppgifterna. Dessutom skedde 90 % av chefens kontakter på 

arbetsplatsen oplanerat, varför slutsatsen blir att chefen eller ledaren alltså inte kan ha en 

långsiktig planering (Mintzberg ibid).  

 

Mintzberg (1996,s.50) fann å också genom en studie att 65-80 % av cheferna använde sig av 

muntlig kommunikation på en arbetsdag. Just kommunikationen med medarbetarna verkar 

generellt vara något som chefer tycker är viktigt, vilket vi återkommer till under svensk 

forskning om ledar- och chefskap.  

 

En annan aspekt som den internationella forskningen har haft fokus på är hur synen på 

ledarskap skiljer sig åt beroende på nation. Nyberg (2008, s. 148-149) presenterar forskning 

från Zander (1997) samt Brodbeck et al (2000) som visar på detta fenomen. Enligt Nyberg 

(2008) kom Zander samt Bordbeck, genom att studera interpersonellt ledarskap mellan chef 

och medarbetare i 18 länder, fram till att anställdas vilja till att chefen har denna form av 

ledarskap skilde sig markant mellan olika nationer. Anställda i Norden ville exempelvis att 

chefen skulle ha ett lågintensivt interpersonellt ledarskap medan medarbetare i t.ex. USA, 

Kanada och Storbritannien ville ha högintensivt interpersonellt ledarskap. På samma vis ville 

de nordiska länderna att chefen fokuserade på coaching medan t.ex. Japan, Tyskland och 

Philippinerna ville ha ett fokus på directing (leda). Brodbeck et al (2000) kom enligt Nyberg 

(2008) fram, genom att studera ledarskapsideal bland 6052 chefer i 22 europeiska länder, att 

Sverige, Finland och Danmark såg ett interpersonellt ledarskap som viktigare än de central- 

och östeuropeiska länderna.  

Svensk forskning om ledar- och chefskap. 

Den svenska forskningen vi valt att presentera gör liknande distinktioner som de 

internationella med fokus på att mer forskning krävs inom området.  

 

Wolmesjö (2005, s.21) skriver med stöd från Hagström (1990) att teorier om ledarskap 

antingen handlar om ledarskapets natur och effekterna av detsamma eller hur ledarskapet 

uppkommit. Anna Nyberg (2008, s.132) menar på samma vis i sin kunskapsöversikt över 

chefskap, att ledarskapsforskningen i hög grad har haft sin fokus på specifika områden som 
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ledarskapstilar, ledarens egenskaper och relationen mellan ledaren och den som blir ledd.  

Forskare inom ledarskap tenderar också, enligt Nyberg (2008) att arbeta från varandra och 

låter inte sina respektive forskningar löpa in i den andres. Ledarskapsforskningen kräver 

därför mer övergripande och systematiska teorier som går att applicera praktiskt på 

arbetsplatsen. Det finns med andra ord förhållandevis lite hjälp för chefen att hämta i 

litteraturen. Det riktas alltså även från svenskt håll kritik mot den rådande 

ledarskapsforskningen där fokus tenderar att ske på fel delar och områden.  

 

I en intervjustudie av Alvesson och Svenningsson (2003, s. 981-985) tillfrågades chefer vad 

ledarskap betydde för dem i praktiken. Resultatet visade att cheferna beskrev ledarskap på ett 

mer eller mindre vardagligt sätt, att exempelvis lyssna på sina medarbetare och att föra 

informella samtal med dem. Att lyssna och prata informellt med medarbetarna menar 

Alvesson och Svenningsson (2003) kan handla om tillhörighet, ett förtroende parterna 

emellan liksom att man bekräftar varandra. Ledarskap för dessa chefer handlade alltså inte om 

något särskilt utan skulle närmast kunna ses som en normal relation mellan en chef och 

medarbetare, något som faktiskt skulle kunnas ses ingå i chefsrollen. Samtidigt bedömer 

Ahltorp (1998, s.33-34) att 25 % av alla chefer saknar social självinsikt och har svårigheter att 

kommunicera med sina medarbetare. Detta på grund av deras egna sätt att se på sitt beteende 

som ledare i förhållande till hur deras medarbetare ser på dem. Arbetet blir utfört oavsett om 

chefen är inblandad eller inte och det ser därför många gånger ut som ett ledarskap utövas. En 

stor faktor till detta beror på att chefer inte prioriterar att ”kallprata” med sin personal utan 

utnyttjar sin tid för specialuppdrag och problemlösning. Det hela blir lite tvetydigt gällande 

chefers, å ena sidan syn på vikten av kommunikation, och å andra sidan saknandet av den 

sociala självinsikten och svårigheten med att kommunicera.   

 

Ahltorp (1998, s. 30-31) har också funnit att chefer siktar uppåt mot hierarkin, att visa sig 

kompetenta liksom kunniga för sina chefer. Det är enligt Ahltorp (1998) naturligt eftersom 

företags- och organisationers system är uppbyggda på det viset. Resultatet blir dock att chefer 

missar att interagera med sina underställda och kommer på denna problematik i ett allt för 

sent stadium. Larsson (2008, s. 217) fann samtidigt att samtliga av hennes intervjuade 

mellanchefer såg betydelsen av ett aktivt stöd från högre uppsatta chefer som viktigt samt att 

de flesta av dem kände ett sådant stöd. 

 

Även svensk forskning betonar tydliga skillnader i hur chefer i olika länder ser på ledarkap. 

Nedan gör vi en kort presentation av vad den svenska chefen anser är ett gott ledarskap.  

 

Döös och Waldenström (2008) presenterar, i sin kunskapsöversikt över chefens former och 

resultat, hur Holmberg och Åkerblom (2006) kommit fram till vad som signifikant för det 

svenska ledarskapet. Som en del av en enkätstudie med 990 svenska chefer fick cheferna 

svara på 112 frågor om vad som kännetecknar ett gott ledarskap. De mest utmärkande 

handlade om Team-orientering och deltagande, alltså interaktion, att bygga, att kordinera 

samt att bibehåll fungerande arbetslag. Denna faktor ansåg de svenska cheferna utmärkte det 

goda ledarskapet mer än man funnit i internationella studier av chefer. De svenska cheferna 

uttryckte samtidigt att självskyddande – om handlar om statusmedvetenhet, att behålla 

ansiktet, att vara självcentrerad samt att skapa konflikter, – motarbetade ett gott ledarskap i 

större utsträckning än de utländska cheferna.  

Teoretisk och begreppslig referensram 
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Med grundad teori som metod förväntas vi söka svar förutsättningslöst och utan en teoretisk 

förförståelse. Vi har därför i enlighet med metoden valt att åsidosätta tidigare erfarenheter och 

söka information med öppna ögon. Det innebär att vi inte har med någon utpräglad teoretisk 

referensram i vårt arbete. Vi vill däremot beskriva en del teorier och då med fokus på 

skillnaderna mellan att vara en chef och vara en ledare. Vi vill även belysa några centrala 

ledarskapstilar som utgör en betydande del av ledarskapsforskningen. Dessa har inte 

nödvändigtvis någon direkt koppling till vårt undersökningsområde men, menar vi, utgör en 

så pass viktigt del av den generella chefs- och ledarskapsteorin att de inte går att uteslutas. Vi 

vill slutligen även tydliggöra vad som menas med en formell chef.  

   

Chefskap kontra ledarskap 

 

I vår undersökning fokuserar vi på chefsrollen eller den formella chefen, vilket är en titel på 

en position och ett yrke. En chef kan besitta ledaregenskaper även om det inte krävs för den 

specifika positionen. Att chefer även behöver ledaregenskaper är de flesta forskarna överens 

om och de ser det som en nyckel till att nå framgång inom sitt område (Yukl, 2012 s.10).   

 

En aspekt som bör lyftas är frågan om det finns en skillnad mellan att vara chef eller ledare. 

Denna fråga kan vara svår att definiera men det finns ett antal grundantaganden som tydliggör 

skillnaden. En enkel metafor är: ”chefer är människor som gör saker rätt, och ledare är 

människor som gör rätt saker” (Yukl 2012, s.9). Som synes är det en hårfin skillnad mellan 

dessa meningars uppbyggnad men innebörden är olika. En annan av de mest enkla formerna 

för att definiera en chef, är att en chef har en position till skillnad mot ledaren som har en 

relation. Det ena utesluter inte det andra men de är heller inte beroende av varandras existens 

(Yukl, 2012 s.9). Det är alltså inte ovanligt att begreppen chef och ledare används synonymt 

trots att innebörden dem emellan är stora. Det går som synes i själva verket ganska lätt att 

särskilja de olika begreppen. Att vara chef är formellt medan att vara en ledare och utöva 

ledarskap är en informell process. Chefen har en särskild position i företaget eller 

organisationen med befogenheter och uttalade ansvarsområden. Chefen har också 

uppmärksammats från högre uppsatta chefer för att nå sin position. Ledaren däremot bygger 

sitt ledarskap underifrån, utan befogenheter och uttalade ansvarsområden. Ledarskapet sker 

osynligt mellan en ledare och sina medarbetare och tillskrivs inte automatiskt.  Att vara chef 

är en position medan att vara ledare handlar om relation (Ahltorp, 1998, s.31). 

 

En chef kan enligt Brunsson och Holmblad Brunsson (2009, s. 215-225) sägas ha två viktiga 

uppgifter, de ska styra samt representera. Att representera handlar i första hand om att 

presentera beslut liksom att representera den egna organisationen. Chefen har även särskilda 

befogenheter för att kunna styra. De har rätten att mer eller mindre tvinga sina underställda att 

följa de beslut som de fattar. Denna rätt inkluderar ett antal styrinstrument som chefen 

använder för att förändra liksom få sin vilja igenom. Styrinstrumenten är: rätten att kunna 

utöva ett tvång, rätten att få information samt rätten att ta till sanktioner. Medarbetare är 

medveten om detta och ser därför, automatiskt, att det är chefen som bestämmer. Riskerna är 

dock att chefen tillslut kommer att möta ett motstånd från sina medarbetare om de utnyttjar 

sina styrinstrument i allt för hög grad. Att skapa en bra relation med sina medarbetare är 

därför av yttersta vikt, att inte ensamhärska utan låta medarbetarna vara med i processen 

tillsammans med chefen. Mintzberg (1996, s.52) definierar begreppet chef på ett liknande sätt 

där han menar att en chef är någon som bestämmer över en organisation eller en del av en 

organisation. Chefen har en formell auktoritet som ger denne status. Status leder i sin tur till 

olika interpersonella relationer och genom dessa får chefen information vilken han sedan kan 

använda för att fatta beslut liksom skapa strategier för sin personal. Zaleznik (1977, s.66) drar 
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det så långt att han menar att chefer och ledare är olika som människor. Att de skiljer sig åt 

genom deras sätt att tänka och agera liksom i motivation och sin personliga historia. Zaleznik 

(1977, s.66) skriver att en ledare ägnar sig mer åt att fokusera på olika miljöer, att ha en nära 

relation till sina medarbetare samt att fokusera målen. Chefen däremot har ett större intresse 

av att uppnå målen och har en mer distanserad relation till sina underställda.   

    

    

Metod 

 

Kvalitativ metod 
 
I den kvalitativa forskningen försöker vi att finna svar på den subjektiva upplevelsen av ett 

fenomen. Vi tolkar och försöker förstå en kontextbunden verksamhet genom att utföra 

intervjuer, fältanteckningar och observationer, för att nämna några metoder. Beroende på 

vilken ansats som väljs kan vi även undersöka interaktioner och diskurser, hur dessa upplevs 

av de berörda (Alvesson & Sköldberg, 2008 s.17). Med denna korta introduktion till den 

kvalitativa metoden menar vi att den har en rimlig möjlighet att ge svar på den frågeställning 

vi har satt inom denna uppsats.  
 
Inom den kvalitativa forskningen stöter vi på begrepp som induktion och deduktion som två 

typer av förklarings- och förståelseansatser. Induktion är - i korthet -, ett samband som funnits 

mellan en mängd undersökningar, vilket leder vidare till en syn av generalitet. Detta betyder 

naturligtvis inte att det inte finns variationer som kan ha en avgörande betydelse. Vi kan köra 

för fort hundra gånger och klara oss, men att anta att det aldrig kommer inträffa en olycka är 

naivt. Deduktion innebär i sin tur att forskaren utgår från en teori eller hypotes som sedan 

prövas mot den aktuella frågan -, finns det kausalitet och i så fall vilken? Startar inte mopeden 

på morgonen så kanske batteriet är slut, är batteriet okej så kanske det är dåligt med bensin 

osv. Induktion och deduktion som ansatser ger i många fall svar på olika frågeställningar men 

bägge två saknar även komponenter. En tredje variant kallas för abduktion. Denna variant är 

inte en kombination av de två tidigare nämnda, dock finns det drag av dessa inom denna 

ansats. Vid ett abduktivt förhållningssätt utgår forskaren från en hypotes som sedan prövas på 

ytterligare fall. I praktiken innebär det att med denna metod uppstår en ökad förståelse för det 

som undersöks genom att empiri och teori växelverkar med varandra och att teorin kan 

förändras under forskningens gång (Alvesson & Sköldberg, 2008 s.54-56). 
 

Utifrån denna bakgrund har vi valt att forska med en kvalitativ ansats som bakomliggande 

metod. I vår frågeställning ligger en nyfikenhet på ett subjektivt och kontextbundet fenomen, 

vilket vi ser har mjuka och mänskliga värden inom sig.  

Val av metod 
 
Vi har valt att använda oss av metoden Grundad Teori i vår undersökning. För att besvara vår 

frågeställning: på vilket sätt uppfattar chefer att de vill och behöver framställa sig själva 

gentemot sin personal? anser vi att en bred och utforskande ansats skapar förutsättningar att 

nå ett intressant och välgrundat svar. Grundad teori som forskningsmetod är särskilt 

användbar vid ett intresse för interaktioner och sociala händelser, vilket vi menar att vårt 

undersökningsområde har stora inslag av. Då denna studie kommer att grundas på empiriskt 
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material, i form av intervjuer, och inte en färdig teori finns även i och med detta stora fördelar 

att använda denna metod (Forslund Frykedal & Thornberg, 2009, s.38).  
 
Vårt intresseområde innehåller just aspekter av interaktioner och sociala händelser. Vi har 

också som avsikt att förutsättningslöst vandra in i området och med öppna ögon försöka fånga 

chefernas verklighet i relationen till deras medarbetare. Att använda oss av grundad teori blir 

därför ett naturligt val för oss. Det beskrivna intresseområdet innehåller aspekter av 

upplevelser vilket innebär att kvantitativa metoder passar mindre bra för att göra denna studie. 

Det vi söker är en förståelse för hur en individ, i detta fall en chef, vill framställa sig och 

uppfattas av andra. Detta gör även att vissa kvalitativa metoder passar mindre bra för 

undersökningens syfte. Diskursanalys som är en kvalitativ metod skulle exempelvis kanske 

försöka att förklara hur chefspositioner framställs snarare än hur de upplevs av individen. På 

liknande sätt ser vi att fenomenologin har sina brister i en undersökning av denna karaktär. 

Fenomenologin vill gärna se fenomen som statiska och generella inom en kontext och missar 

därmed viktiga aspekter av det individuella. Grundad teori däremot härstammar ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv och är därmed öppet för förändringar inom den värld vi 

befinner oss i. Öppenheten styrks även av metodens syfte att gå in i frågeställningen med 

klara glasögon utan att använda sig av en teoretiskt förförståelse (Hartman, 2001, s, 30, 35-

37). Detta till skillnad mot forskaren som utgår från en hermeneutisk som aktivt nyttjar 

förförståelsen i forskningsprocessen (Ödman, 2007, s. 102ff).  
 

Den grundade teorins historia  
 
Grundad teori utvecklades på sextiotalet av de båda sociologerna Barney Glaser och Anselm 

Strauss (Hartman, 2001, s.28). De ansåg att de traditionella induktiva och deduktiva 

metoderna hade många brister och problem. Den deduktiva metoden ansågs enbart kunna 

fungera som ett komplement till redan etablerad teori genom att den ensidigt understryker 

berättigandet till hypoteser och därigenom inte frambringar något nytt. Deduktiv metod 

ansågs inte överhuvudtaget kunna användas vid kvalitativa undersökningar. Med den 

induktiva metoden menade Barney och Glaser att förutfattade uppfattningar tenderar att styra 

undersökningen eftersom att ett redan skapat teoretiskt ramverk används. Uppfattningar om 

vilket datamaterial som är viktigt skapas på förhand och verkligt material riskerar att missas. 

Materialet tenderar också att analyseras utifrån det teoretiska ramverket och skapar 

svårigheter för att generera ny teori (Hartman, 2001, s.35).    
 

Grundad teori kom att bli en induktiv och deduktiv mix, en induktiv metod med deduktiva 

element. Metoden bygger på processerna urval, datainsamling och analys vilka ständigt 

upprepas. Data samlas in från ett urval som induktivt analyseras. Ett ytterligare urval sker 

sedan som deduktivt baseras på analysen. Denna process upprepas tills en ny teori har 

genererats. Processen kan därmed ses som interaktiv då datainsamlandet och analysen 

påverkar varandra under fortskridandet av processen (Hartman, 2001, s.36).   
 
Det som framförallt skiljer grundad teori mot de traditionella induktiva och deduktiva 

metoderna är att metoden betonar vikten av att inte utgå från en tidigare genererad teori. 

Datainsamlingen sker inte heller utifrån en sådan utan från egna idéer, skapade utifrån 

insamlad data. Grundad teori kan därför å ena sidan beskrivas som en jämförelsevis 

förutsättningslös metod eftersom ingen skapad teoribildning används. Samtidigt används idéer 

genererade ur egen data och kan därför ses som mindre förutsättningslös (Hartman, 2001, 

s.36-37).   



12 
 

Året 1967 publicerade Glaser och Strauss boken The discovery of grounded theory vilken 

tillsammans med deras studie Awareness of dying från 1965, lade grundstenarna till den 

grundade teorin. Glaser och Strauss skulle sedermera komma att separera och utveckla två 

skilda versioner (Forslund Frykedal & Thornberg, 2009, s.39). Vi kommer att använda oss av 

den version som Glaser förespråkar eftersom den ligger närmast den ursprungliga tanken om 

grundad teori. Strauss och dennes medförfattare Corbin utvecklade metoden på ett sätt som vi 

anser skiljer sig från metodens grundtankar. Glaser understryker exempelvis tydligare vikten 

av att vara så förutsättningslös som möjligt. Problemformuleringen ska växa fram ur det data 

som upptäcks och inte på förhand definieras (Hartman, 2001, s.40,42). Då vår ambition är just 

att förutsättningslöst utforska vårt område blir Glasers version ett naturligt val för oss. 

Fortsättningsvis är det därför Glasers metod vi kommer att använda och beskriva. 
 

Forskningsprocessen i grundad teori  
 
De tre faserna 
Forskningsprocessen i grundad teori bygger på tre olika faser. Glaser benämner dessa som 

den öppna, den selektiva och den teoretiska fasen. I den öppna fasen är tanken att finna 

kategorier. Kategorier är beskrivningar på upplevda fenomen av människor inom en viss 

grupp som begripliggörs genom dessa kategorier. Här försöker man vara helt öppen och finna 

så många kategorier som möjligt och, - ju fler desto bättre (Hartman, 2001, s.40). Varken 

Glaser eller Strauss ger någon närmare förklaring på vad en kategori egentligen är men det är 

rimligt att anta att det helt enkelt handlar om begrepp (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 143). 

Kategorierna uppkommer dock genom ett ständigt analyserande av det insamlade materialet 

fram tills inga fler kategorier kan upptäckas och teoretisk mättnad har uppstått. Glaser menar 

att den teoretiska mättnaden är tillförlitlig eftersom forskaren efterhand utvecklar en teoretisk 

känslighet över sitt material. Forskaren blir med andra ord lyhörd för den information som 

förekommer i materialet. Nu upptäcks även kärnkategorin som är den mest centrala kategorin 

och som beskriver fenomenet allra bäst (Hartman, 2001, s.40-41). Mot kärnkategorin ska 

övriga kategorier kunna kopplas och relationer urskiljas men även den kan modifieras 

efterhand (Forslund Frykedal & Thornberg, 2009, s.46). 
 

Nu inleds den selektiva fasen där vissa kategorier sparas och andra väljs bort. Kategorierna 

prioriteras med hänsyn till kärnkategorin och ska vara relaterade till denna. Kärnkategorin 

måste således vara fastställd innan den selektiva fasen kan påbörjas och därefter bestäms vilka 

kategorier som ska bevaras och vilka som ska läggas åt sidan (Hartman, 2009, s.41). Mer 

konkret försöker man i den selektiva fasen att lokalisera vilka kategorier som upprepar sig, 

undersöka vilket innehåll som kärnkategorin har och därigenom se vilka kategorier som ter 

sig intressanta i relation till den samt finna eventuella nya frågor som kärnkategorin ger 

upphov till och som kan leda det fortsatta datainsamlandet (Forslund Frykedal & Thornberg, 

2009, s.46-47). 
 

När mättnad på nytt har infunnit sig startar den teoretiska och sista fasen. Här ska samband 

mellan kategorierna och hur de står i relation till varandra upptäckas.  Genom ytterligare 

datainsamling är tanken sedan att formulera hypoteser för att tillslut generera teorin (Hartman, 

2001, s.41). I den teoretiska fasen är det viktigt att ställa frågan ”Hur är det eller hur kan det 

vara?”. En teoretisk modell, byggd på kärnkategorin och kategorierna, grundad i det 

empiriska materialet, ska utvecklas vilken sedan beskriver den genererade teorin (Forslund 

Frykedal & Thornberg, 2009, s.50-51). 
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Kodning är benämningen på den process, eller det arbete som görs när bl.a. kategorierna och 

kärnkategorin framställs. Det handlar konkret om att begreppsliggöra det insamlade materialet 

och rent praktiskt om att metodiskt gå igenom det, att i texten försöka finna fraser och ord 

som beskriver fenomen. Dessa antecknas sedan ner i marginalen och blir indikatorer till 

begrepp. Meningen är sedan att det finns flera indikatorer i materialet som leder åt samma 

riktning vilka sedermera jämförs med varandra med syfte att finna fenomenens likheter 

respektive skillnader. En kategori har skapats och dess egenskaper lokaliserats (Hartman, 

2001, s.79-80). Det finns två olika former av koder, faktiska och teoretiska. De faktiska 

koderna är koder som beskriver kategorier samt egenskaper och används i undersökningens 

två första faser. Teoretiska koder är istället begrepp för de faktiska kategoriernas relationer, 

hur dessa sammanbinds med syfte att följaktligen omvandla dessa till teori. Den teoretiska 

kodningen sker i undersökningens sista fas (Harman, 2001, s.80).  
 

Glaser och Strauss (1967, s.108) skriver att minnesanteckningar är ett bra verktyg i skapandet 

av en teori. Dessa bör kontinuerligt nedtecknas och är till hjälp för att synliggöra materialet 

under kodningen. Minnesanteckningarna är även ett hjälpmedel för att minimera risken för 

upprepningar under kodningen. Glaser poängterar vikten av dessa och menar att utan 

minnesanteckningar används inte heller någon grundad teori. Anledningen till detta är för att 

inte fastna i det hypotestänkande som grundad teori så starkt ifrågasätter. Den stora poängen 

med minnesanteckningar är de idéer om koder och relationen dem emellan, vilka begreppsligt 

kan beskriva det som faktiskt händer i materialet (Hartman, 2001, s. 84-85).    
 

Krav på grundad teori  
 
Det finns tre grundläggande krav på grundad teori som metod, relevans, funktion och 

modifierbarhet. Att teorin är relevant handlar om att den beskriver det den är tänkt att göra. 

 För grundad teori innebär det att skildra det som är viktigast för de människor som 

undersöks. Det når man genom att utesluta tidigare teori- och begreppsbildning och istället 

låta insamlad data tala för sig själv. Teorin måste vidare inte bara fungera i själva teorin utan 

även i praktiken och läsaren ska på ett tydligt sätt kunna följa processen, hur data genererats i 

teori. Kategorierna måste vara anpassade efter data för att överhuvudtaget fungera och tydligt 

kunna tillämpas på problemet som teorin behandlar. Slutligen ska även en grundad teori 

kunna modifieras, av två viktiga anledningar. Verkligheten är i ständig förändring och därför 

måste också teorier om verkligheten vara öppna för det. Teorier genereras av data och måste 

därigenom också ta hänsyn till data. Sker således en förändring måste också teorin förändras, 

eller modifieras. Den andra viktiga anledningen handlar om att tillämpning av ny data kan 

beskriva verkligheten på ett bättre sätt. Det är teorin som ska anpassa sig efter verkligheten 

och inte tvärtom (Hartman, 2001, s.53-55).  
 
Förförståelse  
 
Förförståelse är forskarens erfarenheter och kunskaper i såväl allmänna termer som i det 

särskilda forskningsområdet. En hermeneutisk forskare använder exempelvis sin förförståelse 

när han tolkar data medan en fenomenolog sätter förförståelsen inom parentes för att enbart se 

till fenomenet. I grundad teori utesluts förförståelsen till en början för att eventuellt komma in 

om tidigare erfarenheter och kunskaper blir relevanta för undersökningen.  Såväl teoretisk 

som praktisk kunskap ses som bidrag till den teoretiska känsligheten och används då i likhet 

med insamlad data (Guvå & Hylander 2003, s.15). Vi ansåg det viktigt att inledningsvis göra 

oss medvetna om den förförståelse vi bar på och vi presenterar därför den under detta avsnitt.  
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Till att börja med blev vi uppmärksammade på att många i vår omgivning var missnöjda med 

sina chefers ledarskap på arbetsplatsen. Av vänner och bekanta beskrevs det ofta som otydligt 

eller att det saknades helt. Vi hade också en föreställning om att ledarskap ofta handlar om att 

”släcka bränder”, där akutinsatser ingår i vardagen vilket begränsar de proaktiva delarna av 

ledarskapet. Vi upplevde även att samhället är i en utvecklingsprocess där färre människor ska 

göra allt fler saker, vilket vi menade får konsekvenser. Det kan handla om en ökad press samt 

stress till en känsla av otillräcklighet hos individen. Detta såg vi som ett samhällsproblem då 

vi förlängningen även såg en åtföljande ohälsa som vi menade är ett resultat av hela 

processen. 
 

Vart kom då denna förförståelse ifrån? Ur vårt perspektiv kom det både från de upplevelser vi 

erfarit och redan etablerade kunskaper vi hade i ämnet. Vi har haft chefer i tidigare arbeten, vi 

har läst kurser i ledarskap och vi är medborgare i ett samhälle. Allt detta påverkade givetvis 

vår inledande inställning till forskningsområdet och det blev därför viktigt att skapa 

medvetenhet kring det. Vi tror att det annars skulle ha kunnat inverka på hur vi valde att tolka 

de utsagor vi ställdes inför. Vi hade snarast en stereotyp bild av ledaren och vi attribuerade 

dessa ledare med specifika egenskaper, kanske omedvetet eller, - kanske för att det var enklast 

så, men det skulle visa sig att inget är skrivet i sten.  
 

Urval  
 
Urvalet inom grundad teori görs successivt under undersökningens gång  
med avsikt att utifrån frågeställningen få så optimal information som möjligt (Guvå & 

Hylander, 2003, s.34).  
 

Vi har använt oss av ett teoretiskt urval vilket innebär att vi inte slumpmässigt har valt våra 

respondenter (Hartman, 2001, s.67).  Vi har valt att intervju personer som funnits i vår närhet 

och kommit i kontakt med dessa genom vänner, familj samt egna personliga kontakter. 

Undersökningen har genom dessa lyckats nå den variationsvidd vi eftersträvade.  Då en 

grundad teori kräver lång tid för att korrekt genomföras har vi här valt att ta en genväg. Det 

teoretiska urvalet ska enligt metoden vara i ständig växelverkan med kodningen och 

jämförandet med minnesanteckningarna, vilket leder vidare till nya teoretiska urval av data. 

Detta ska sedan återupprepas tills mättnad har skett. Ofta liknas detta vid en cirkulär 

spiralliknande process (Guvå & Hylander, 2003, s.45). Vår genväg bestod här av att vi med 

sannolikhet tvingats finna mättnad på ett tidigare stadie än vad vi möjligen hade velat. Vi är 

väl medvetna om det men på grund av undersökningens tidsaspekt var det nödvändigt med 

detta förfarande. Under urvalets gång följde vi principerna för grundad teori som metod och 

därför menar vi att vi uppfyllt kraven trots våra medvetna begränsningar.  
 
Vi har med hänsyn till vår frågeställning sökt och valt ut åtta chefer vilka vi fann genom 

personliga kontakter och via bekanta. Dessa chefer valdes medvetet ut för att få en 

variationsvidd i urvalet vilket innebar att cheferna i undersökningen hade olika kön, ålder och 

erfarenheter. De arbetade dessutom i flera fall i skilda branscher och på olika nivåer i sitt 

chefskap. På detta sätt kunde vi finna en större bredd i undersökningen i motsats till om vi 

hade valt ett antal chefer inom samma arbetsplats. Vi menar att en rådande företagskultur då 

kunde ha påverkat chefernas attityder och sätt att arbeta. Vi hade istället som mål att nå en 

mer generell bild av hur chefer upplever att de kan framställa sig mot sin personal och detta 

urval stämmer därför bättre överens med vår frågeställning. Vi ansåg därmed att vi nått en 
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bredd i vårt urval och en chans att finna mer generell data ur intervjuerna. Grundad teori som 

metod förespråkar just en bredd av datamaterial där allt kan ses som data (Hartman, 2001, 

sid.78). Detta styrker vårt val av intervjupersoner och syftet med undersökningen.  
 

Det teoretiska urvalet sker kontinuerligt under undersökningens gång och sker inte till en 

början. Det handlar om att finna ett urval som kan ge så väsentlig data som möjligt för 

undersökningen, vilket inte skulle kunna gå om detta var fastställt inledningsvis. Glaser menar 

att både kvalitativa liksom kvantitativa metoder kan användas (Hartman, 2001, sid.67).  Det 

teoretiska urvalet innefattar s.k. jämförelsegrupper, vilket är grupper som väljs efter vägen 

och som jämförs med varandra. Det är därigenom mest optimal data erhålls samtidigt som 

förutsättningslösheten stärks eftersom urvalet är grundad i redan insamlad data (Hartman, 

2001, sid.67).  
  

I vår undersökning använde vi oss av tre olika intervjuomgångar med två olika intervjuguider 

samt kompletteringsfrågor per telefon, med syfte att komma djupare in på området. I den 

första intervjuomgången intervjuades fyra chefer. Frågorna var då så öppna som vi ansåg att 

de kunde vara, utan att helt sakna relevans för undersökningsområdet. Utsagorna användes 

sedan i den öppna fasen för att finna kategorier och vår kärnkategori. De data som samlades in 

från dessa fyra chefer låg till grund för nästkommande fas och blev således vår 

jämförelsegrupp. Dessa data låg även till grund för våra kategorier och vår kärnkategori.  
  

I den andra omgången bildade vår hittills insamlade data basen för den utvecklade 

intervjuguiden. Här började vi nu rikta frågorna i relation till våra kategorier och vår 

kärnkategori. På detta sätt ansåg vi att vi kunde utveckla det vi fann i den första 

intervjuomgången på ett djupare plan. Även i den andra omgången intervjuades fyra chefer 

med variationsvidden i åtanke. 

 

 I den tredje och sista intervjuomgången ringde vi upp två av de tidigare intervjuade cheferna 

för att komplettera med ytterligare frågor.  

 

Det fanns givetvis vissa begränsningar med denna variant. Vi såg en risk i att fokus kan 

missriktas och att vi kan förlora data på grund av de svar vi fick i den första 

intervjuomgången. Vi menar dock att fördelarna uppvägde nackdelarna eftersom vi sökte 

generella uppfattningar hos cheferna. Det underlättade även vårt arbeta med 

jämförelsegrupper då dessa blev tydliga genom att vi använde två intervjuomgångar. 
 
Urvalet inom grundad teori sker i tre olika faser. Den första fasen är ett öppet urval och är 

precis som namnet låter, helt öppet för personer, platser och situationer. Poängen är att finna 

så relevant data som möjligt för undersökningsområdet. Samtidigt är det öppna urvalet helt 

förutsättningslöst och slumpartat eftersom vi här inte kan veta vilka begrepp som är 

intressanta. När data funnits kodas och analyseras dessa med syfte att finna begrepp samt 

skapa kategorier för att undersökningen ska kunna riktas. Här bestäms också kärnkategorin 

(Hartman, 2001, s.74).  
 

Vi har valt att använda oss av ett bekvämlighetsurval vilket innebar att vi i praktiken använt 

oss av de chefer vi haft tillgång till. Dessa chefer har vi kommit i kontakt med genom vänner, 

familj och personliga kontakter.  
 
Eftersom en C-uppsats är tydligt tidsbegränsad till skillnad mot den verkliga forskningen som 

oftast inte har samma begränsning vad gäller tid och resurser, så var vi hänvisade till ett antal 
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genvägar. I det öppna urvalet bestämde vi oss för att vi skulle fortsätta efter ett visst antal 

spiralliknande processer. Vi är medvetna om att materialet i det öppna urvalet förmodligen 

hade kunnat bearbetas ytterligare, vi väljer att vara tydliga med denna begränsning vi valde att 

göra. Litteraturen ger oss dock ett utrymme till detta tillvägagångssätt eftersom det inom 

grundad teori är möjligt att använda teorin varierat. ”På samma sätt anser vi att grundad teori 

som forskningsstrategi också bör kunna utvecklas allteftersom den prövas och används på ett 

varierat sätt” (Guvå & Hylander, 2003, s.7). Därefter inleddes det selektiva urvalet där 

kategorierna prioriteras. En del försvinner och andra bevaras för att användas i teorin. Kravet 

som finns är att de bevarade kategorierna ska kunna relateras till kärnkategorin (Hartman, 

2001, s.74). Med hänsyn till vår kärnkategori valde vi att på ett ganska strikt sätt begränsa 

vilka kategorier vi ansåg vara relevanta. Det slutliga teoretiska urvalet handlar således om att 

försöka finna relationer mellan kategorierna. Det handlar om att upptäcka den mest optimala 

informationen som möjligt (Hartman, 2001, s.74). 
  

Här kunde vi dra fördel av våra tidigare beskrivna genvägar, vilket underlättade det teoretiska 

urvalet. Vi såg att vi kunde få fram ett relevant teoretiskt urval men även här är vi medvetna 

om att materialet hade kunnat bearbetas ytterligare med en större tidsmarginal.  
 

 

Intervjuprocessen  
 
Att skriva en intervjuguide med grundad teori som metod visade sig vara en komplicerad 

process. De frågor som ställs måste vara av en öppen karaktär och inte styrda mot specifika 

områden. Vi upplevde att denna öppenhet skapade ett dilemma för oss då vi omedvetet blev 

för ivriga i våra frågor.  
 

Grundad teori ger få förslag på hur en intervjuguide ska se ut men öppenheten poängteras. 

Genom att använda öppna frågor skapas förutsättningar för att få reda på vad som är viktigt 

för en grupp människor. Vad vi som uppsatsskrivare tror eller har hypoteser om är egentligen 

inte relevant då vi inte på förhand kan veta vad som är viktigt. Med detta sagt kan vi aldrig 

anta att ett specifikt problem är centralt och ha det som utgångspunkt. Vi kan däremot utgå 

ifrån att det kan finnas problem och därigenom skapa ett intresseområde att forska kring 

(Hartman, 2001, s.62).  
 

Vi har använt oss av halvstrukterade intervjuer, vilket innebär att intervjuerna vare sig är helt 

öppna eller helt slutna. Halvstrukturerade intervjuer är istället byggda på en intervjuguide som 

har sin fokus på specifika teman med förslag till frågor (Kvale & Brinkmann, 2009, s.43). Vår 

intervjuguide bygger på en mindre mängd frågor som är utformade för att intervjupersonen 

ska kunna svara öppet, där vår tanke var att inte styra för mycket. Genom att använda 

halvstrukturerade intervjuer så har vi både kunnat låta intervjupersonen tala fritt kring 

frågorna samtidigt som möjligheten funnits att avbryta samt ställa spontana följdfrågor när 

samtalet tappat ämnet, blivit för utsvävande eller skapat utrymme för vidare frågor. Vi har 

helt enkelt försökt vara lyhörda för de utsagor vi ställts inför men samtidigt inte låtit 

intervjuerna hamna utanför problemområdet.  
 

Halvstruktuerade intervjuer passar enligt oss också mycket bra när grundad teori används som 

metod. Det har gett oss en möjlighet till just den öppenhet metoden eftersträvar samtidigt som 

vi under samtalet har kunnat utveckla grundfrågan som ställdes. Vi menar att dessa 

grundfrågor först och främst har fungerat som ett hjälpmedel under intervjuerna. Det innebär 
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att intervjuguiden har varit ett stöd i vårt sökande efter data men inte nödvändigtvis varit 

skrivet i sten. Frågorna i intervjuguiden har modifierats under intervjuernas gång eftersom vi 

funnit intressant data i den enskilda intervjun som vi velat undersöka närmare. I praktiken 

fyllde intervjuguiden sitt syfte som just ett hjälpmedel då den styrde tillbaka oss på rätt spår 

vid ett flertal tillfällen. Utan intervjuguiden och dess utformning fanns risken att vi skulle 

sväva ut allt för mycket och tappa styrfart under intervjun.  
 

Konstruktion av intervjuguiden 
 
Redan på ett tidigt stadium insåg vi att en intervjuguide i grundad teori inte är helt enkel att 

konstruera. De frågor som bör ingå måste vara ändamålsenliga och vara relevanta för 

undersökningens syfte. Dilemmat med detta är att de inte heller får vara allt för ledande eller 

konkreta eftersom vi sökte öppna och genuina svar, alltså inte svar som är eller kan betraktas 

som förväntande.  
 

Vårt syfte var att undersöka på vilket chefer uppfattar att de vill och behöver framställa sig 

gentemot sin personal, vilket i sig vore ganska enkelt att ställa raka frågor kring. Vi hade dock 

som mål att söka utsagor på ett djupare plan och då går frågor likt dessa bort av naturliga skäl. 

Den stora svårigheten var att ställa frågor som lät intervjupersonen fundera och reflektera över 

sin situation samtidigt som frågorna inte fick vara allt för direkta. Vi försökte att finna 

relevant data ur svar på frågor som kunde tyckas sväva i väg från ämnet, men som genom 

dess bredd skapade en rimlig chans att senare finna kategorier.  
 

Intervjuguiden är uppbyggd på fem inledande frågor som vi menar har dubbla syften Dels är 

de frågor som är enkla att svara på och som därför skapar en inledande bekväm situation, 

vilket vi menar kan ge förutsättningar för en fortsatt trivsam intervju. Dels gav de oss en 

överblick över intervjupersonen och hur denne valde att framställa sig för oss. Intervjuguiden 

övergår sedan till de fyra huvudfrågorna vi, efter moget övervägande, valt att använda oss av. 

Dessa frågor är av en öppen karaktär men med styrning mot ämnet. Vi har medvetet valt att 

använda oss av ett fåtal frågor för att lämna utrymme för följdfrågor, vilka vi lämnat förslag 

på i intervjuguiden. Tanken var att dessa följdfrågor skulle vara flexibla och eventuellt 

föränderliga under intervjuns gång. Grundtanken var dock att följa intervjuguiden så långt 

som det var möjligt, men vi var inte heller blinda för andra möjliga sätt att nå utsagor på.   
 
Slutligen har vi valt två avslutande frågor som kan upplevas som rena artighetsfrågor, vilka de 

förvisso är, men som vi menar även kan tillgodogöra oss data. Frågorna ger utrymme för 

reflektion och eftertänksamhet för intervjusituationen. De skapas även plats för eventuella 

tillägg i samtalet. (Se intervjuguide 2)  
 
Etiska överväganden 
 
Under vår undersökning har vi följt de forskningsetiska principerna. Intervjupersonerna har 

innan varje intervju tagit del av det missivbrev vi utformat. Därefter har vi innan intervjun 

också förklarat och gett utrymme för eventuella frågor och funderingar. Vi har klargjort att 

deltagandet är helt frivilligt och att intervjupersonerna är anonyma. Vi har även påtalat att 

intervjupersonen när som kan avbryta intervjun eller välja att inte svara på frågor som upplevs 

som känsliga eller allt för påträngande. Syftet med studien har också redogjorts på ett tydligt 

sätt så att varje intervjuperson är medvetna om vilken nivå undersökningen utförs på och 

varför. Slutligen har vi även informerat om att materialet endast kommer att användas i 



18 
 

studieändamål. (se bilaga 1).  
 

Varje intervjuperson har tillfrågats om de samtycker till att vi spelar in och för 

minnesanteckningar under intervjuns gång. Vi har också låtit intervjupersonen bestämma plats 

och tillfälle för intervjun då vi är medvetna om att det kan upplevas som en utsatt situation. Vi 

är även medvetna om att vi möjligen tar värdefull tid i anspråk hos intervjupersonerna och har 

därför valt att begränsa intervjutiden till max 1 timme. Som avslutande fråga i intervjuguiden 

har vi lämnat utrymme för reflektioner över intervjun, så att eventuella frågetecken kan rätas 

ut.(se bilaga 1 & 2). Under mötet med intervjupersonerna har vi försökt att skapa en behaglig 

stämning då vi förstod att situationen kan uppfattas som utlämnande. 
 

Resultat  
 

I detta avsnitt ämnar vi låta läsaren på ett tydligt sätt få följa med i de tre olika faserna, vad 

som skedde och hur materialet utvecklades under resans gång. Vår intention är att redogöra 

för vad som hände i varje fas och hur faserna tog oss vidare mot det slutliga resultatet. Varje 

kategori kommer att beskrivas utförligt och vi kommer att visa hur och varför våra kategorier 

uppstod. Vi kommer även att beskriva hur kategorierna modifierades under de olika faserna 

och hur vår kärnkategori uppkom. 

 

Den öppna fasen- Komplikationen med vänskap  

 
I den öppna fasen intervjuade vi totalt fyra chefer. Gemensamt för dessa fyra var att alla hade 

minst tre års erfarenhet av chefsarbete, vilket vi ansåg var en bra gräns för att dessa hunnit bli 

”varma” i kläderna. Vi ville prata med personer som fått erfarenhet av att arbeta som chef och 

inte precis kastats in i yrket. Cheferna var i olika åldrar, av olika kön samt arbetade inom 

skilda branscher och sektorer.  Intervjuerna tog mellan 25-40 minuter och spelades alla in. 

Glaser menar dock att bandinspelningar inte ska användas eftersom allt för mycket irrelevant 

data framkommer som tar onödig tid att gå igenom, anteckningar är fullt tillräckligt (Hartman, 

2001, s.64). Vi valde dock att kombinera inspelningar med anteckningar eftersom vi ville 

lägga större fokus på intervjupersonerna och kunna koncentrera oss på frågorna. Vi såg dock 

anteckningarna som viktiga eftersom det som skrevs ned också var det som vi i stunden 

noterade som mest intressant.  
 

Följande personer intervjuades i den öppna fasen:  
Chef 1: 37årig kvinna. Arbetar på ett mindre företag som tillhör den privata sektorn. 
Chef 2: 50årig kvinna. Arbetar inom ett större företag som tillhör den privata sektorn.  
Chef 3: 42årig man. Arbetar inom en större organisation som tillhör den offentliga sektorn.  
Chef 4: 58årig man. Arbetar inom en mindre enhet som tillhör den offentliga sektorn.  
 
I den öppna fasen ställdes totalt nio grundfrågor exklusive på förhand konstruerade möjliga 

följdfrågor. Alla intervjuer följde samma intervjuguide men utvecklade sig lite olika då 

naturliga improviserade följdfrågor ställdes.  
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Vi började nu begreppsliggöra det insamlade materialet och få fram de faktiska koderna. Här 

hade vi stor nytta av våra bandinspelningar i kombination med de anteckningar vi fört genom 

att återuppleva intervjun under flera omgångar. De bandade materialet fungerade som ett 

förklarande media till våra anteckningar. Minnesanteckningar fördes aktivt under 

kodningsarbetet, vilket synliggjorde materialet under kodningen. Det hjälpte oss även att 

minimera risken för återupprepningar och fungerade som ett litet lokomotiv som drog oss 

framåt.  
   

Följande kategorier fann vi i den öppna fasen:  

 Kompiskapets komplikationer (kärnkategori) 

 Medmänsklighet 

 Att bidra till den personliga utvecklingen  

 Förtroende 

 Distansering 

 Konflikthantering  

 Företagskultur 

 

Kompisskapets komplikationer (Kärnkategori) 
 
Vår preliminära kärnkategori kompisskapets komplikationer har vuxit fram genom ett idogt 

arbete med att analysera och koda det insamlade intervjumaterialet. Kompisskapets 

komplikationer handlar om dilemmat hos chefen att dels framstå som distanserad till sin 

personal men ändå framstå som liggandes på gränsen till att vara en vän. Just denna gräns 

uttrycks av samtliga chefer, hur viljan ofta finns att vara något av en vän men samtidigt 

behålla distansen. I kompisskapet saknas formella aspekter såsom att lära ut för lärandets 

skull och sker istället ofta på ett naturligt och otvunget sätt. Det här är svårt att definiera men 

om vi tänker på våra egna relationer med vänner och jämför dem med relationen till andra 

människor, exempelvis medarbetare, klasskamrater eller vår chef, så närmar vi oss 

förmodligen känslan av förståelse för dynamiken i interaktionen. Vi kan även se en likhet med 

relationsproblematiken då vänskap övergår till förälskelse och där förälskelsen blir ytterligare 

en dimension av en befintlig relation. På samma vis ser vi dilemmat hos chefer att behålla den 

professionella attityden och inte lockas in i kompisskapet eller ”förälskelsen”. Om vi 

fördjupar oss ytterligare i ordet förälskelse så är det ingen hemlighet att det på många 

arbetsplatser inte är tillåtet med förhållanden mellan anställda. Vi ser egentligen samma risker 

med kompisskap mellan chef och medarbetare, där konsekvenserna kan bli detsamma för 

parterna.  

   
Till en början försökte jag vara kompis med alla men jag insåg tillslut att det inte 

funkade nå bra. Jag blev för mycket kompis och för lite chef. Det kändes svårt att fatta 

beslut och allt blev mest jobbigt. 
 
Citatet ovan är taget ur en av våra fyra intervjuer i den öppna fasen. Chefen beskriver hur 

denne till en början ville framställa sig som en i gänget. Det blev dock till sist ohållbart då 

chefsrollen blev allt för ansträngd och beslut blev svåra att fatta. Detta citat ser vi som talande 

och är ett bland flera som kan sägas vara ingången till vår kärnkategori.  
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Dilemmat med kompiskapet genomsyrar alltså intervjumaterialet. Varje chef uttrycker 

flertalet gånger åsikter om hur svårt det är att finna en balans mellan att vara chef och vara en 

schyst medarbetare. De vill varken uppfattas som den stele kontorschefen eller kompisen som 

det är svårt att acceptera uppmaningar ifrån.  
 

En av cheferna gav uttryck för följande när vi samtalade kring dilemmat med att ha den 

formella chefsrollen kontra en personlig vilja att framställa sig som reko. Vidare är följande 

citat för oss som uppsatsskrivare ett tydligt tecken på de problem chefen brottas med i sin roll: 
 

Alltså en del förstår ju att vi bara har en viss tids fika och accepterar när man säger 

åt dem. Andra suckar mest och tycker det är larvigt vilket jag med kan tycka 

egentligen men det är ju trotsallt mitt ansvar att se till att verksamheten fungerar.  
 
När vi samtalade kring dilemmat med en annan chef uttryckte sig denna på det här viset:  
 

Jag vill ju inte vara den där tråkmånsen som sitter på kontoret hela tiden. Det är 

liksom inte jag. Samtidigt kan jag ju känna ett tvång att ta på mig chefsmössan och 

visa vem som faktiskt bestämmer. Jag tycker att det finns en skillnad och ibland måste 

man poängtera den.  
 
Det vi ser här är exempel på hur chefer uttrycker sig om sin chefsroll. Hur de å ena sidan vill 

uppfattas som förstående medmänniskor ”… det är larvigt vilket jag med kan tycka egentligen 

…” och: ”jag vill inte vara den där tråkmånsen…” samtidigt som de å andra sidan känner ett 

ansvar att leva upp till: ”Det är ju trotsallt mitt ansvar att se till att verksamheten fungerar 

och: “… visa vem som faktiskt bestämmer”. Dessa två citat är tagna ur sin kontext men 

beskriver på ett tydligt sätt det som de flesta av cheferna faktiskt uttrycker. Nämligen de inre 

funderingar chefen har kring hur denne framställer sig inför personalen.  
 

Kompiskapets komplikationer uttrycks än mer tydligt när vi ställde frågan ”Kan du berätta om 

vilka egenskaper du tycker att en chef bör ha?” Här svarade flertalet av intervjupersonerna att 

de gärna ser ett nära och givande utbyte mellan chefen och övrig personal men att gränsen blir 

hårfin för hur relationen bör se ut. Denna gräns hade vissa generella drag men överlag 

verkade det vara kontextberoende. Vilken individ och vilken situation hade enligt flera chefer 

en inverkan på hur man valde att dra gränsen. Det här i sig är ett dilemma då chefer vill vara 

rättvisa i sin behandling av den enskilda individen. 
 
Det är alltså svårt att finna balansen mellan att vara chef och att vara kompis. Tre av cheferna 

uttryckte särskilt starkt hur de, både för sin egen och för medarbetarnas skull, vill finna en bra 

relation till sina medarbetare men som många gånger har blivit allt för nära och därigenom 

snudd på ”spårat ur”. Gränsen har passerats vilket riskerar att skapa svårigheter kring inte 

minst lönesamtal och repressalier. Samtidigt uppfattar cheferna att denna relation har givit 

positiv inverkan på själva arbetet. Personalen har enligt deras uppfattningar blivit mer 

motiverad vilket inte minst syns på hur dessa ofta kommer till cheferna och berättar om hur 

det går, vad som eventuellt kan förändras och rent allmänt om deras liv.   
 

Under en dialog med en av cheferna angående riskerna med att överskrida gränsen uttrycker 

sig denne som följer i nedanstående citat:  
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Visst fan mår personalen bra med en nära relation till sin chef. Men det är 

samtidigt jäkligt lätt att det här går över styr. Jag har själv varit med om grejer 

som till en början kändes bra men som senare blev bara svårt.   

  
Citatet ovan är utplockat ur en utsaga där chefen berättar om hur denne upplevde en god 

relation till sina medarbetare men som fick konsekvenser vid en plötslig varsling. Chefen 

och de involverade medarbetarna hade då skapat en så pass bra relation att det var oerhört 

svårt att komma med beskedet om varslingen vilket, som chefen upplevde det, fick både 

medarbetarna och chefen själv att må mycket dåligt. Båda parterna hade inte bara förlorat sitt 

jobb/kommit med beskedet utan också förlorat en vänskap.  Det här, för båda parterna, 

negativa resultatet ser vi som en klar konsekvens av att relationen har komplicerats genom 

kompisskapet. Vi kan även se att chefen är medveten om denna problematik vilket 

förmodligen förstärker dennes inre konflikt om hur man bör förhålla sig som chef. Chefen 

säger i citatet att denne är medveten om att personalen mår bra av en nära relation med sin 

chef och säger sig samtidigt vara medveten om att det inte får gå över styr.  
 
Här menar vi att det på ett tydligt sätt framgår hur vår preliminära kärnkategori har vuxit 

fram. Nedan kommer vi att presentera liksom gå djupare in på vilka faktorer vi funnit och på 

vilket sätt de är relaterade till kärnkategorin.  
 

Medmänsklighet   
 
Begreppet medmänsklighet är brett och rymmer en mängd olika innebörder. I vår kategori 

handlar det i första hand om att bete sig på samma vis mot sin personal som man gör mot 

andra människor som finns i chefens närhet, exempelvis andra chefer. Att inte göra skillnad i 

bemötandet av arbetskamrater just på grund av sitt chefskap. Just bemötande ser vi som ett 

nyckelord inom denna kategori eftersom det kan sägas utgöra grunden för medmänskligheten. 

Bemötande menar vi vilken attityd och vilket förhållningssätt chefen väljer att uppvisa mot 

sin personal. Vi ser att medmänsklighet rymmer ord som sympati och empati liksom respekt 

och rättvisa så långt det är möjligt. Dessa ord skulle kanske lika gärna kunna hamna under 

några av våra andra kategorier men vi ser att de får en särskild betydelse för chefen i dennes 

försök att framställa sig på ett naturligt sätt. Chefen uppvisar ingen fasad annan än sin egen 

personlighet. Den medmänsklighet som chefen uttrycker att denne vill visa är ofta av en 

professionell karaktär vilket innebär att den inte är lika naturlig som den medmänsklighet vi 

visar våra kompisar. Däremot kan vi se att den ofta är informell till sin natur och ter sig 

naturlig i medarbetarens ögon. I kompisskapet menar vi att ovan nämnda ord oftast sker helt 

naturligt och inte är någonting som individen nödvändigtvis reflekterar över. För att förtydliga 

det hela menar vi vidare att medmänsklighet är något som sker spontant och ofta utan 

eftertanke. Vi kan dock i chefens rollframställning skönja ett mönster där detta till synes ingår 

i rollen och är i viss mån utstuderat. Vi ser inte detta som någon negativ del av chefskapet 

däremot vill vi uppmärksamma att det ofta är en nödvändighet i rollen som chef.  
 
Anledningen till att vi har valt medmänsklighet som en egen kategori och inte placerat in det 

under vår kärnkategori beror på att vi vill förtydliga de egenskaper som vi ser som särskilt 

viktiga för en individ över lag. Vi menar att dessa grundläggande ord som empati och sympati 

förtjänar att nämnas inom en egen kategori och inte riskeras att hamna i skymundan.  Alla 

fyra chefer uttrycker starkt nödvändigheten med ömsesidig respekt mellan chef och personal. 

Det är viktigt att vara tydlig, att låta alla få sin röst hörd, att lyssna på olika parter samt få med 
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sig gruppen. Cheferna menar att förutsättningen för detta är ett respektfullt bemötande, att 

”inte mura in sig eller andra i ett hörn”, som en av cheferna formulerade sig.  
 

Svårigheten med detta är att vara konsekvent och rikta lika mycket uppmärksamhet till alla 

inom personalstyrkan. Att försöka att bemöta personer på ”samma nivå” så att ingen vare sig 

känner utanförskap eller upplever relationen till chefen som närmare än vad den är eller bör 

vara.  
 

När vi ställde frågan: ”Hur skulle du vilja att övrig personal uppfattar dig som ledare?” var 

den gemensamma nämnaren att alla chefer talade om den ömsesidiga respekten. Så här 

formulerade sig bl.a. två av cheferna:  
 

Jag vill att de uppfattar mig som respektfull. Det måste finnas en ömsesidighet i det, 

att ha en bra relation men som inte blir för mycket kompis… Det bör finnas ett 

avstånd men någon typ av respekt mellan oss. 
 

Jag vill uppfattas som glad och positiv, någon som bidrar till att gruppen går framåt. 

Att jag visar hänsyn och respekt för alla även om någon har en dålig dag. Det är 

viktigt eftersom det är personer och inte varor…  
 
Detta är två exempel ur vårt material som visar på vikten av ömsesidig respekt men som 

samtidigt betonar svårigheten med det. Som vi ser det så är respekt ett resultat av ett 

ömsesidigt utbyte mellan individer, där bägge parter känner en tillfredställelse. Detta är en 

stor del av kompiskapets komplikationer då det för chefen ofta innebär att denne måste spela 

en form av spel och inte låta den naturliga instinkten, att faktiskt bli kompis, ta över hand. 

Ofta verkar det som chefer ligger på gränsen till att bli naturliga i sin framställan vilket, inte 

sällan, leder till problem. Vi menar att gränsen där känslor blir inblandade är hårfin och ett 

mer eller mindre konstant dilemma för chefen.  
 
Att bidra till den personliga utvecklingen  
 
Kategorin att bidra till den personliga utvecklingen innefattar främst aspekter av stöttning, 

motivation och ett engagemang för individens utveckling som ofta går utanför arbetsplatsen 

gränser.  I nedanstående citat finns två exempel där vi kan se chefer uttrycka sig dels i termer 

av kunskap som chef och dels som plikt som chef. Två av cheferna uttrycker sig i termer av 

att vilja hjälpa till med även uppenbart privata angelägenheter då de blivit tillfrågade i 

egenskap av sitt chefskap: 
 

Det har ju faktiskt hänt också att jag har hjälpt en del personer privat med olika saker, 

på grund av att jag kanske har den kunskapen som chef, att kunna hjälpa en person 

framåt i något annat syfte än som har med jobbet att göra… Jag har kanske hjälpt folk 

som har suttit lite knivigt till i en skilsmässa tillexempel… 
 

Ibland känner jag ju någon sorts plikt att stötta även om jag egentligen skulle vilja be 

individen att ta en mer professionell kontakt… En del har jag ju försökt hjälpa men 

det verkar inte förstå sitt eget bästa och där känner jag ju ett ansvar att motivera en 

förändring.  
 
Dessa två citat är exempel på utsagor där chefens roll är avgörande för agerandet. Som vi ser 
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det är rollen som chef avgörande för att bli tillfrågad om hjälp överhuvudtaget. I annat fall 

hade individen med problem lika gärna kunnat fråga valfri annan medarbetare men 

chefsrollen ger en viss tyngd i det givna förtroendet. Sett ur ett chefsperspektiv finns det 

förmodligen många anledningar till att man väljer att bidra till utveckling. Dels en genuin 

vilja att hjälpa en individ framåt, dels finns det antagligen aspekter av en ekonomisk vinning. 

Ur ett rent chefsperspektiv uttrycks en vilja att framställas sig som en empatisk och förstående 

vilket i likhet med den tidigare kategorin medmänsklighet visar på vikten hos grundläggande 

värderingar. Det här kan vi omöjligen särskilja från chefen som individ kontra chefens roll. Vi 

tror att det ingår aspekter av detta fenomen i chefsrollen men vi tror även att dennes 

personlighet har en betydelse. 
 
Till skillnad mot kategorin vi benämnt medmänsklighet ser vi att denna kategori till synes 

verkar vara styrt från yttre faktorer såsom företagskultur och policys inom företaget. I rollen 

som chef finns enligt vårt intervjumaterial ofta en vilja, men även rent formella krav att hjälpa 

individen i dess utveckling. Två av cheferna menar att utvecklingssamtal och platsträffar är 

stora inslag i den personliga utveckling de bidrar med till sin personal. Här menar vi att det 

finns en betydande skillnad gentemot visad medmänsklighet då dessa träffar och möten är 

formella och bestämda av ledningen. Det som chefen visar upp menar vi är något annat än 

medmänsklighet, det saknar viktiga delar av de komponenter som ingår i vår kategori 

medmänsklighet. Nedanstående citat visar på en vilja att av formella skäl bidra till den 

personliga utvecklingen, den visar inte på medmänsklighet.  
   
 

… vi har ju utvecklingssamtal för alla på arbetsplatsen och det är ju meningen att vi 

ska följa dem. Konkurrensen är ju ganska hård så vi vill ju inte hamna efter.  
 

 
Hos samtliga intervjuade chefer kan vi tyda en stark vilja att låta individen utvecklas även om 

detta innebär att parterna går skilda vägar. En av cheferna berättade att en tidigare anställd 

som blivit uppsagd känt en form av tacksamhet över detta. Denne menade att han hade fått en 

chans att förändra sin vardag.     
 

Det tycks finnas en ambition hos chefen att, inte minst de yngre medarbetarna, ska våga 

utmana sig själva och finna en stimulans i arbetet. Det här formuleras på lite olika nivåer där 

vissa pratar rakt ut om en ”spark där bak” medan andra mer finkänsligt uttrycker det som att 

det kanske är dags för en förändring. Den gemensamma nämnaren är dock att det finns en 

vilja hos chefen att skapa harmoni med de mål som krävs hos individen. Vissa individer 

behöver mer påverkan än andra och riskerar annars att fastna i ett ekorrhjul. Cheferna ser 

naturligtvis även detta som av största vikt på arbetsplatsen då de insett att en glad och 

motiverad medarbetare presterar bättre vilket leder till ett bättre resultat för alla. 

 

Avslutningsvis ser vi att det finns en vilja hos chefen att framställa sig som en signifikant 

person för sin medarbetare, samtidigt som de oftast inte vill bli för personliga. Chefen vill 

helst ses utifrån sin roll som just chef och inte som privatperson. I chefens framställan tycker 

vi oss se en viss oro att bli för personlig i relationen med sina medarbetare.  
 
Förtroende 
 
Rollen som chef kontra medarbetare är av förståeliga och naturliga skäl skilda till sin natur, 

där den ena rollen är den som är satt att bestämma medan den andra ska göra det som sägs. 
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Hur chefen väljer att bete sig i interaktionen parterna emellan ser vi som en viktig aspekt i 

chefsrollen. Att peka med hela handen ger enligt cheferna sällan ett bra resultat. De menar 

snarare att ett fungerande samspel är den kanske viktigaste faktorn där relationen med den 

enskilde individen är avgörande. Tittar vi närmare på samspelet så menar cheferna att en 

viktig del av deras roll är att vara förtroendeingivande. De menar att ett förtroende är 

avgörande för det fortsatta samspelet med sin personal. I detta ligger hos chefen att göra sig 

förstådd på ett tydligt men samtidigt myndigt sätt i vissa frågor.  
 
När vi diskuterade kring chefens betydelse för arbetsklimatet svarade en på följande vis: 
 

Så här. Jag är ju faktiskt chef men bara för det kan jag ju inte totalt köra över mina 

medarbetare. Jag menar, det är ju vi tillsammans som når resultat.  
 
På samma vis som i de övriga kategorierna kan vi se att det finns en slags osynlig gräns där 

förtroendet kan närma sig kompisskap. Hos chefen finns en vilja att framställa sig som 

förtroendeingivande inför sin personal då det finns klara fördelar med detta.  
 

Man kan ju vara med och utveckla gruppen om man gör det tillsammans med gruppen 

men ändå liksom försöker styra det åt det håll som man kanske tycker…   
 
När vi har bett cheferna att beskriva vilka egenskaper de anser att en chef bör ha, så svarar 

samtliga att en chef bör eller till och med måste vara förtroendeingivande. Det är mer eller 

mindre grundläggande för att en god relation mellan chefen och medarbetaren ska kunna 

etableras och förbli just god. Att skapa förtroendet handlar enligt cheferna om ett ömsesidigt 

utbyte mellan chefen och den övriga personalen där de båda parterna vågar lita på varandra. 

Att vi väljer att ha förtroende som en egen kategori beror på att grunden för förtroendet ligger 

i den intersubjektiva interaktionen vilken vi ser som en viktig aspekt av chefskapet. Vi menar 

att det ömsesidiga utbytet som måste ske vad gäller förtroende förtjänar en egen kategori. 

 

Under en diskussion med två av cheferna där vi samtalade kring frågan om vilka egenskaper 

en chef bör ha framkom följande:  
 

... och så måste en chef vara förtroendeingivande. Att ha förtroende är A och O mot 

varandra. Alltså det funkar inte om förtroende mellan varandra inte finns.  
 

… jag vill ju vara en chef som man har förtroende för, att de litar till min expertis som 

chef. Men visst det finns ju situationer då det kan bli allt för mycket av det och det 

känns som saker tas upp som inte hör hemma på arbetsplatsen.  
 
Att vara företroendeingivande är som tidigare nämnts en oerhört viktig faktor för ett gott 

samarbete mellan chef och medarbetare. Det kan dock enligt cheferna även ibland finnas 

baksidor med förtroendet. Tre av cheferna talar om situationer där det mer eller mindre har 

gått över styr och chefen inte längre har känt sig bekväm i situationen. De har ansett att ämnet 

inte hör hemma på arbetsplatsen. Två av cheferna menar dock att de skulle kunnat prata om 

det aktuella ämnet utanför arbetsplatsen men ansett att det inte har varit okej på grund av 

deras roll som chef. De menar vidare att det förmodligen skulle kännas opassande att anta en 

annan roll utanför arbetsplatsen. 
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Samma chef som talade om att det finns ämnen som tas upp men inte hör hemma på 

arbetsplatsen, sade följande när vi bad honom att utveckla resonemanget:  
 

Jo men det kan ju handla om privata angelägenheter som jag som chef egentligen inte 

kanske borde höra som chef utan kanske mer som person. Saker jag egentligen kan 

tycka vara viktiga och faktiskt vilja lyssna på men det blir fel om vi skulle snacka om 

det privat. Då är det lätt att vi hamnar i en allt för privat relation som inte fungerar 

på jobbet.  
 
Sammantaget ser vi att det finns en vilja hos chefen att vara delaktig i privata ärenden men 

rollen som chef hindrar ofta att det blir möjligt. Det finns en osynlig barriär som chefen 

ogärna passerar då denne riskerar att närma sig kompisskapet. Förtroende är en viktig aspekt 

hos parterna men kan vara en svår balansgång då risken alltid finns att gränser passeras, vilket 

kan leda till oväntade konsekvenser.  
 
Distansering 
 
I likhet med tidigare kategorier så menar cheferna att distansering mer eller mindre är en 

nödvändighet. Vi väljer att se distansering som ett försvar chefen använder i relationen med 

övrig personal. Utan distanseringen ser chefen att det finns en risk att den gräns de menar bör 

finnas, riskerar att bli allt för diffus. Flera av cheferna talar om en ”vi” och ”dem”- relation, 

där det finns ett hierarkiskt tänkande. Det kan tyckas bli motsägelsefullt i förhållande till 

ovanstående kategorier men är i själva verket en nödvändighet i relation till de övriga 

kategorierna och inte minst kärnkategorin. Vi menar att chefen å ena sidan vill ha närhet till 

sin personal men är medveten om den osynliga gräns som existerar. Å andra sidan vill chefen 

vara chef och respekteras därefter. Vi upplever att vi i materialet kan finna tecken på inre 

konflikter hos cheferna, en sorts ambivalens där viljan att vara en schyst medarbetare som 

chef, ställs mot formella krav från omgivningen och rollen som chef.  
 

På frågan om hur chefen vill att övrig personal ska uppfatta denne som chef, har vi funnit ett 

flertal exempel där chefer uttrycker vikten av distansering.  
 

… den relationen går inget bra utan man bör ha ett litet avstånd, det bör finnas ett 

litet avstånd annars så kan man nog inte hantera jobbet på ett bra sätt. 
   

… man bör hålla en stor distans för sin egen skull men det är ju inte alltid direkt 

enkelt att hålla på sin integritet.   
 
Vi ser att samtliga fyra chefer i viss mån menar att de har upplevt situationer där deras roll 

som chef ibland kan kollidera med deras personlighet. Det skapar svårigheter att bibehålla 

distansen och avståndet till den övriga personalen. En av cheferna menar dock att det är 

oundvikligt då arbetet är så annorlunda mot det liv denne normalt lever. En annan chef 

uttrycker sig lite vagare men menar att hemmiljön och familjen får en på andra tankar. Här ser 

vi att de är medvetna om sin roll och att det inte alltid är helt naturligt med denna. Vi ser även 

tendenser till den nämnda ambivalensen då rollerna ibland ställs i mot varandra och det 

formella kraven oftast dominerar beslutet hos chefen, vilken roll som ska framställas. Det 

finns alltså en tendens att framställa sig i en annan roll på arbetsplatsen, vilket kan upplevas 

som ansträngande och som ibland inte fungerar.  
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När vi ställde frågan, hur chefen vill uppfattas av övriga anställda och bad dem ge ett exempel 

på när de upplevde att det inte fungerar, svarade två följande: 
 

Det skulle ju inte funka om man gick runt och var någon annan men jag inser ju själv 

att jag kanske inte kan bete mig som jag gör hemma när jag går runt i morgonrocken.  
 

Alltså ibland är man ju på dåligt humör men kan man ju inte gå runt och visa det utåt. 

Jag menar, mina privata problem har ju inget med jobbet att göra. 
   
Dessa två citat visar på hur viktigt chefen anser det vara att bibehålla den formella rollen och 

inte uppfattas som för personlig bland övrig personal.  Vi ser att detta kan vara ett dilemma i 

chefsrollen, att behålla en professionell fasad genom att exempelvis inte visa personalen att 

chefen är på dåligt humör samtidigt som inte fungerar i praktiken att helt anamma en annan 

roll. I rollen som chef måste man således stänga av känslor som inte är arbetsrelaterade, utåt 

sett. Enligt vår uppfattning kan detta upplevas som ansträngande då rollen som chef kväver 

rollen som individ. Flera av cheferna uttrycker att de vare sig vill, får eller kan visa sina inre 

emotioner som inte är relevanta på arbetsplatsen men att det ibland sker. Vi ser att detta till 

viss del skapar en inre konflikt hos chefen då yttre och egna krav på rollen kolliderar med 

personligheten.  
 

Kategorin kan också tydligt kopplas till vår kärnkategori. Tänk vad lätt allt vore om man 

kunde visa sina känslor i chefsrollen på samma sätt som du kan göra bland ett gäng kompisar. 

Komplikationen blir således att rollen som chef kräver tillbakahållna känslor samtidigt som 

det finns en medvetenhet om hur skönt det vore att kunna uttrycka sig som bland kompisar.  
 
Konflikthantering  
 
Kategorin konflikthantering handlar om vikten av att välja sina strider och inte särskilja 

individer och därmed behandla dem och/eller situationen olika. Även denna kategori knyter 

an till vår kärnkategori då vi ser att det kan finnas en risk för olika behandling vid konflikter, 

beroende på vilken relation chefen har med sina anställda. Självklart så behandlar man vänner 

på en annorlunda sätt mot hur man behandlar bekanta där ingen vänskap existerar. Det här är 

också något av ett dilemma som uttrycks i intervjumaterialet. Det handlar om att inte göra 

skillnad på folk och folk, att vara konsekvent oavsett vem eller vilka konflikten berör. Det här 

är så viktigt att det till och med finns lagar om likabehandling och diskriminering 
 

Personalgruppen kan se på saker olika, det kan bli tjafs och konflikter och det är då 

jätteviktigt att lyssna på alla och inte börja ta parti för någon speciell till att börja 

med. Jag vill gärna bilda mig en egen uppfattning om situationen men jag vet ju att 

alla inte kommer bli nöjda.   
 
Citatet ovan är en utsago under en diskussion om hur en bra ledare utmärker sig. Det är tydligt 

att chefen är medveten om problematiken med konflikter då denne uttalar att denne vet att alla 

inte kommer att bli nöjda. Vi menar att chefen söker efter en rättvis bedömning av situationen 

genom att visa en vilja att sätta sig in i densamma.  
 

Att hantera konflikter är långt i från okomplicerat och kompisskapet kan vara ytterligare en 

försvårande aspekt av dilemmat. Vid två av intervjuerna diskuterade vi särskilt kring hur en 

bättre kontra en sämre relation kan påverka konflikthanteringen. Vi fann högst förvånande att 

en bra relation inte sällan snarare var en nackdel för medarbetarna. Chefen verkar gå till 
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överdrift åt ”fel” håll i sin ambition att vara rättvis, där en bra relation uttrycks vara tvungen 

att lite orättvist hållas tillbaka.  
  

Jag känner ganska ofta att det som jag faktiskt har en lite bättre relation med ofta 

förlorar på det vid tjafs och bråk. Alla vet ju att vi har känt varandra länge men jag 

kan ju inte låta det påverka mitt beslut.  
 

Jag och X har ju känt varandra i nästan 100 år långt innan jag blev chef. Visst, det är 

klart att folk kan snacka vilket kan bli konstigt ibland. Jag upplever snarare att det för 

henne är en nackdel att vi har en gammal relation.  
 
Ur det första citatet kan vi se att chefen försöker undertrycka den goda relationen och gör 

denne snarare till en nackdel för medarbetaren. Chefen vill vara övertydlig i sin rättvisa 

bedömning av situationen, vilket överdrivs för att bli övertydligt. I det andra citatet så har 

chefen en privat relation med en av sina anställda långt innan denne blev chef, men upplever 

att även i det fallet så kan det ofta vara en nackdel för den anställda vid en konflikt. Chefen 

pratade om hur de brukar diskutera detta privat och hur den anställde förstår situationen.  
 

Chefen verkar visa en rädsla för att en bra relation ska uppfattas som fördelaktiga vid 

konflikter. Därmed förkastas, enligt dessa chefer, ofta en god relation då de inte vill verka 

partiska i konflikthanteringen. På sätt och vis verkar det bli en negativ särbehandling vilket vi 

ser som ytterligare en aspekt av kompisskapets komplikationer. Dilemmat är att chefen vill 

framställa sig som rak och rättvis men tvingas ofta till en kompromiss då relationen med den 

anställde styr vilket förhållningssätt, chefen väljer att ha. Ur intervjumaterialet har vi funnit 

uttryck för att det snarare är en nackdel att ha en bra relation för medarbetaren då chefen 

tvingas att framställa sig som mer rak och rättvis än vad som egentligen är nödvändigt.  
 
Företagskultur  
 

Vi ser att företagskulturen av naturliga skäl skiljer sig åt mellan de olika arbetsplatserna, där 

vi utfört intervjuerna. Vi kan inte veta hur intervjupersonerna är påverkade av den rådande 

företagskulturen eller hur kulturen styr chefskapet men vi menar att företagskulturen påverkar 

hur en chef agerar gentemot sina anställda. Vi kan se att det finns skillnader i vad som är 

accepterat och tillåtet för respektive arbetsplats. Den här kategorin är ganska tydlig vad gäller 

chefens framställan och styr i ganska hög grad vad som är en accepterat beteende hos chefen. 

Rent konkret ser vi en klar skillnad mellan hur cheferna responderar beroende på storleken på 

arbetsplatsen. På de större arbetsplatserna som vi utfört våra intervjuer ser vi att det på något 

sätt verkar vara enklare att distansera sig från kompisskapet och därmed bibehålla en lagom 

relation. Nästan samtliga chefer, oavsett storleken på arbetsplatsen, har som nämnts uttryckt 

en rädsla för att bli kompis med sina medarbetare. Vi väljer här att förtydliga detta då vi ser en 

klar tendens till att storleken på arbetsplatsen spelar en faktisk roll. Vi menar här att hur 

chefens möjligheter att distansera sig till sina medarbetare stor i klar proportion till 

arbetsplatsens storlek. På arbetsplatser med få medarbetare blir chefsrollen av naturliga skäl 

en mer sammanknuten med individen och dess personlighet. Detta på grund av en inte allt för 

sällan ”allt i allo” roll hos chefen där denne ofta även deltar i ren produktion. Här ser vi en 

även klar kontrast mot större arbetsplatser där chefen har en chans att vara chef på ett kontor 

medan chefen på den mindre arbetsplatsen ofta av utrymmesskäl inte har en möjlighet att 

distansera sig inne på ett kontor. Företagskulturen ser vi som sammanlänkad med storleken på 

arbetsplatsen. En större arbetsplats verkar oftare vara hårdare hierarkiskt styrd medan den 

mindre ofta blir av mer familjär karaktär. Dessa olika kulturer påverkar i vår mening hur 
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chefens handlingsfrihet påverkas och därmed också vilken relation som anses vara okej till 

sina kollegor. Anledningen till att vi har valt att ha med denna kategori är för att förtydliga att 

vi ser att det finns ett tryck från företagskulturen som vi menar påverkar chefen i olika grad 

och därmed påverkar dennes beteende.  
  
Om man säger så här. Företaget är ju ganska litet och vi alla känner ju varandra rätt bra. 

Det gäller både chefer och medarbetare. Det ligger liksom lite i själva grejen på det här 

jobbet att ha en nära relation här. Och det är ju positivt men kan ju samtidigt kännas lite 

ansträngande ibland.   
 
Ovanstående citat är en spontan vidareutveckling av chefen när vi diskuterade kring hur 

chefens roll påverkar arbetsklimatet. Chefen menar att det ligger i arbetsplatsens natur, och i 

vår mening företagskulturen, att det förväntas ett visst icke-hierarkistiskt beteende. Att chefer 

och deras medarbetares relation förväntas vara av en nära karaktär. I ovanstående citat 

uttrycker chefen att han upplever detta som positivt men även som ansträngande. Vi tolkar 

detta som att företagskulturen utdelar ett tryck mot chefens handlingsfrihet där denne 

förväntas att handla enligt rådande norm. Att detta är ansträngande för en chef, att faktiskt 

tvingas handla efter normer och inte efter egen vilja ser vi som en del av kompisskapets 

komplikationer. Vi menar att chefer i viss mån kan tvingas in i en allt för nära relation 

beroende på vad som är norm i en företagskultur, vilket vi menar reglerar vilka möjligheter 

chefen har att framställa sig själv.  
 

På samma vis finner vi komplikationer hos chefer på större företag men dessa är ofta av 

motsatt karaktär. En av cheferna på ett större företag sade följande.  

 

Ja, min roll för arbetsklimatet... Kan tycka det är viktigt att gå ut till mina anställda 

och fråga hur det går. Att visa upp mig lite. Genom att vi sitter här och dem jobbar 

där så stöter man ju inte på varandra så ofta. Ibland känns det ju som man går ut för 

att bara visa upp sig. 
 

Det chefen syftar på är att layouten på företaget är byggd på så vis att medarbetarna är skilda 

från cheferna som sitter undanskymda. Vi kan anta att det är inbyggt i företagskulturen att 

chefer ska särskiljas från sina medarbetare. I chefens framställan märks detta då det blir en 

inbyggd distansering som har rent fysiska orasaker då chef och medarbetare ofta befinner sig 

på olika platser.  Här har vi ett dilemma som är motsatt det föregående citatet. Chefen och 

medarbetarna blir per automatik genom företagskulturen och layouten separerade från 

varandra. Vi får en känsla av att det i det här specifika fallet ses som något negativt av den 

intervjuade chefen. Vi anar en lätt ton av ironi när chefen säger att denne går ut enbart för att 

visa upp sig. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1   
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Illustrationen i figur 1 gör ett försök att visa de aspekter som vi funnit har en betydelse i hur chefen 

framställer sig, vilka faktorer chefen tvingas ta hänsyn till och hur dessa kretsar kring vår kärnkategori.  

 
Sammanfattning av den öppna fasen   
 
Vår frågeställning har handlat hur chefer uppfattar att de vill och behöver framställa sig inför 

sin personal. I den öppna fasen har vi kommit fram till att vår preliminära kärnkategori 

kompisskapets komplikationer är den tyngsta bidragande problemfaktorn för chefens 

framställan. Chefen brottas med konflikten att framställa sig på ett, för denne naturligt sätt, 

samtidigt som risken för att bli för mycket av en kompis ständigt existerar. Inom 

kompiskapets komplikationer har vi funnit sex relativt breda kategorier som vi menar 

påverkar chefens beteende och förhållningsätt gällande kompiskap och därigenom även sin 

framställan som chef. Efter den öppna fasen har det blivit tydligt att de kategorier som ingår 

delvis har en hämmande och reglerande effekt på chefens möjligheter att framställa sig.  

 

Det har framgått tydligt hur chefens relation till sina anställda ofta kan vara eller i 

förlängningen bli, ett dilemma och vilka faktorer som ofta påverkar detta. Det kan kort och 

gott sägas vara väldigt svårt för chefen att finna en bra balans mellan att ha en bra relation till 

sina medarbetare samtidigt som relationen inte får bli allt för bra. Hur chefen vill framställa 

sig själv hamnar i fokus där det finns en mängd faktorer som påverkar denna framställan. 

Kompisskapets komplikationer har visat sig vara ett generellt dilemma hos de chefer som vi 
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har intervjuat. Samtliga intervjuade chefer har uppmärksammat frågan om kompisskap på ett 

eller annat vis, och även reflekterat över den. De kategorier vi funnit i den öppna fasen kan 

samtliga på ett eller ett annat sätt knytas an till vår kärnkategori, där vi menar att de är en del 

av grunden till densamma. Dels ser vi att det finns faktorer som rent konkret påverkar en chef, 

dels ser vi att det finns faktorer som indirekt påverkar. Om vi tar kategorin Att bidra till den 

personliga utvecklingen så tolkar vi det som att det finns två olika sidor av myntet, dels en 

vilja att hjälpa en individ att vidareutveckla sig, dels att som chef kunna tillgodogöra sig de 

nya kunskaper en individ skaffar sig. Dilemmat är på vilken nivå man som chef väljer att 

framställa sig, det finns aspekter av kompisskap som chefen måste ta hänsyn till. Dessa 

aspekter kan påverka relationen då vi ser att exempelvis ett givande och tagande många 

gånger framkallar känslor av skuld. 
 

Kompisskapets komplikationer är brett och ger sig i uttryck på flera olika plan inte minst 

reglerar det chefens framställan. I vissa fall handlar det om en ren rädsla av chefen för att bli 

kompis med sina medarbetare. I andra fall har chefen redan etablerat en vänskap med en eller 

flera anställda vilket inte sällan är till den anställdes nackdel, enligt chefen. Det blir uppenbart 

att oavsett om det redan finns en etablerad kompisrelation eller inte, så är komplikationerna 

med kompisskapet många. Chefen uttrycker många gånger att det är viktigt med en bra 

relation till sina anställda samtidigt som denna relation inte får bli allt för nära. Det i sig är 

givetvis en komplikation som ofta är svårhanterad. Komplikationerna stannar dock inte där. 

Redan etablerad vänskap, exempelvis från förr skapar komplikationer, viljan att vara till lags 

för sina anställda kan bli en komplikation, den rådande företagskulturen påverkar i allra 

högsta grad komplikationen och hur chefen måste vara rättvis och inte göra skillnad på de 

anställda trots olika relationer med dem, är och kan bli en komplikation. Kompisskapets 

komplikationer är med andra inte något statiskt utan i själva verket dynamiskt. Det är ett 

problem på ett flertal olika nivåer oavsett hur den i detta nu ger sig i uttryck. Det är något som 

förändras under chefens resa med sina anställda och kommer, oavsett hur situationen 

förtillfället ser ut, att skapa framtida dilemman. 
 

De kategorier vi funnit i den öppna fasen bidrar till att vårt fokus i fortsättningen kom att 

riktas mot just vänskap och hur chefen förhåller sig till det. I den selektiva fasen kom vi att 

intressera oss ytterligare för denna fråga. Vi ämnar att fördjupa oss i det beskrivna dilemmat 

och försöka förstå vilka faktorer som påverkar en chef och dennes beteende.  

Den selektiva fasen – dilemman i framställan som chef 

 
I den selektiva fasen var vårt syfte att fördjupa oss i problematiken kring kompisskapet mellan 

chef och medarbetare. Vi utförde i denna fas ytterligare fyra intervjuer med fyra nya chefer 

med fokus på det nämnda området. Vi har medvetet valt att intervjua chefer som arbetar inom 

olika branscher och på olika stora företag eller organisationer. Vi tog oss friheten att själva 

bedöma om vi ansåg det vara ett större eller mindre företag/organisation liksom hänsyn till 

hur många som faktiskt arbetar på den specifika arbetsplatsen.  

 

Följande personer intervjuades i den selektiva fasen:  

Chef 5: 45årig kvinna. Arbetar på ett mellanstort företag inom den privata sektorn. 

Chef 6: 30årig kvinna. Arbetar inom en större enhet som tillhör den offentliga sektorn.  

Chef 7: 42årig man. Arbetar inom ett mindre företag som tillhör den privata sektorn 

Chef 8: 64årig man. Arbetar inom en större organisation inom den privata sektorn. 
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Kompisskapets komplikationer “Mellanmänskliga relationer på arbetsplatsen”  
 

Under vår undersökning har vi i den öppna fasen funnit ett flertal kategorier vilka i denna fas 

ytterligare bearbetats och förfinats. Detta har gjort att antalet kategorier har minskat och 

rubrikerna ändrats medan innebörden liknar det ursprungliga tankesättet. I denna fas finns en 

fördjupning som tidigare varit svår att greppa då vi enligt den grundade teorin behövt vara 

helt öppna och förutsättningslösa. I den selektiva fasen hade vi möjligheter att kasta nytt sken 

på tidigare funnen data genom att ytterligare bearbeta den och fördjupa oss i dess mening. Vår 

ambition var, genom att låta tiden gå, att reflektera över det vi funnit och se det ur nya 

perspektiv, fördjupa oss i de aspekter som vi såg hade en signifikans ur föregående fas.  Vi 

upplevde att vi hann ta till oss de utsagor vi erhöll samt att kategorierna mognat i våra 

tankebanor. Det underlättade våra frågeställningar inför processen med den selektiva fasen.  

En av de stora frågorna vi sökte svar på var om det är ett generellt dilemma med hur man 

tillåts framställa sig som chef eller om chefen upplever det som ett naturligt beteende vilket de 

inte reflekterar över?   

 
Socialisationens påverkan  
 

I denna kategori fördjupade vi oss i individens socialiserade beteende. Här vill vi försöka att 

ge en förklaring till varför det är svårare för vissa än det är för andra att brottas med de yttre 

faktorerna som utövar ett tvång på chefens beteende. Socialisationen lär oss i unga år att vara 

på ett speciellt sätt för att passa in och denna process fortlöper under en livstid. I 

socialisationen ligger aspekter av de tidigare kategorierna från den öppna fasen men här har 

de utvecklats till att läggas under ett samlingsnamn vi valt att kalla socialisationens påverkan. 

Vi menar att det finns ett släktskap mellan de tidigare kategorierna, att de hör ihop och är en 

del i den pågående socialisationen. Samtliga av våra tidigare kategorier har en eller annan 

anknytning till socialisation och vi menar att de i olika grad påverkar och styr hur chefen ges 

möjlighet att framställa sig själv.  

 

Jag har inte ens tänkt på det men nu när ni säger det så… Jag är mig själv men det är 

ju klart att jag anpassar mig beroende på vem jag pratar med. Jag har väl också 

förändrats genom åren, man lär sig ju nya saker och blir ju tvungen att anpassa mig.   

 

En chef svarade ovanstående när vi undrade om det denne upplevde något hinder i hur denne 

framställer sig inför sin personal. Här menar vi att det finns tydliga tecken på hur 

socialisationen styr chefen i dennes framställan. I citatet finns en uttryckt vilja att anpassa sig 

beroende på vem chefen talar med och även tecken på att chefen faktiskt är medveten om den 

anpassning som sker. För oss visar detta på att socialisationen får individen att reflektera över 

sitt beteende. Än tydligare blir det när en annan chef på samma fråga svarar följande:  

 

Självklart beter jag mig olika beroende på situation och person. Jag är ju inte på samma sätt 

mot mina chefer som mot mina medarbetare, det ska jag ärligt säga.  

 

Att det finns påtagliga hinder i sin framställan syns tydligt i ovanstående citat där chefen likt 

en kamelont beskriver en anpassning i mötet för att i framställan passa in i situationen. Här ser 

vi att socialisationen påverkar chefen att anpassa sig och reflektera över situationen och vem 

denne interagerar med. Vi ställde en följdfråga om varför chefen tror sig bete sig annorlunda 

beroende på vem denne interagerar med.  
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Ja det vore ju karriärmässigt dumt att vara på samma sätt mot mina chefer som jag är 

mot någon i produktion. Självklart anpassar jag ju hur jag pratar beroende på vem jag 

pratar med. Dessutom är ju de diskussioner vi för av helt olika karaktär. Med mina 

chefer pratar jag ju siffror, med X på lagret kanske om fotboll. På ett sätt är det 

enklare att prata med lagerkillen, känns mer otvunget på något sätt.  

 

Vi tycker oss kunna se att socialisationen har lärt chefen att växla sin framställda roll 

beroende på yttre faktorer. Det handlar främst om den inlärda förmågan att känna av 

stämningar och jargongen på arbetsplatsen.  

 
Aspekter av makt  
 

Under denna kategori har vi valt att inkludera det vi finner har en maktpåverkan på det 

intersubjektiva förhållandet mellan en chef och dennes underställda. Tidigare fann vi faktorer 

såsom konflikthantering och förtroende, vilka enligt vår mening, bygger på olika aspekter av 

makt. I konflikter ingår ofta mätning av makt, den undertryckte vill hävda sig och vice versa. I 

förtroendet ligger en viktig maktaspekt då den som förtros med något besitter information 

som endast är avsedd för densamme. I konflikter ligger även frustration, enligt våra intervjuer, 

över att inte kunna påverka sin situation, därmed är även maktlösheten presenterad som ett 

motsatsförhållande till makten. Dessa nämnda aspekter har i den öppna fasen beskrivits mer 

ingående men slås i denna fas samman till ett vidare perspektiv.  Vi menar att effekten är 

densamma hos individen oavsett vad vi väljer att kalla dessa. Makt är mäktigt och har en ofta 

omedveten och osynlig påverkan, förutom när individer konfronteras med beteenden som 

leder till att osynligheten blir synlig.  

 

Under “normala’ förhållanden existerar makten ofta som en osynlig kontrollfunktion på en 

arbetsplats; alla vet vem som bestämmer och vilka regler som är uppsatta. Under dessa 

”normala” förutsättningar behöver vi inte konstant reflektera över dessa regler, det är med 

detta vi menar att makten är osynlig. Vidare kan vi se att det finns en komplikation med detta; 

låt oss ta firmafesten som ett exempel. Firmafester är ganska ofta ett gyllene tillfälle att låta 

makten falla i glömska, efter ett par glas släpper hämningarna och ordet är fritt. Detta kan 

dock leda till oönskade bieffekter då makten normaliseras på måndagen därefter. Vi menar att 

frustration har byggts upp och sedan ventilerats ut på ett ofta opassande manér. Att detta 

förfarande med ventilation sker, ser vi som en stor del, av det vi kallar kompisskapets 

komplikationer. Även om chefer i flera fall, uttrycker en vilja att vara vänskaplig med sin 

personal, finns det aspekter som trots allt påverkar relationen. Som ett exempel ur vårt 

material vill vi lyfta fram följande citat.  

 

På ett sätt känns det faktiskt inte schysst mot nån att gå över den här gränsen, i 

slutändan kanske jag måste sätta ner foten och då blir vi ju båda lidande.  

    

Framförallt finns det ett mått av rädsla att bli för mycket kompis då det kostar för mycket vid 

en förlust. Ur underställdas perspektiv tycker vi oss se att det finns en undertryckt rädsla för 

makten som tillåts komma fram i situationen, som med firmafesten. Vi menar att det som 

faktiskt kan ske kan få otrevliga konsekvenser.  

 

Maktlöshet eller iallafall känslan av maktlöshet kan lägga en slöja över det mest 

välfungerande relationerna, inte minst relationen chef och underställd. I den upplevda 
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maktlösheten kan vi, ur vårt intervjumaterial, finna utsagor som tyder på ett spiralliknande 

mönster. Mellanchefer sitter i en position där de kan känna maktlöshet mot sina överordnade 

samtidigt som de bidrar till maktlöshet hos underställda. Ett par av de chefer som vi intervjuat 

nämner att det finns begränsningar med sociala medier som Facebook. De menar att de inte 

kan eller bör ha en relation på dessa då detta kan påverka den professionella relationen. Två 

av de intervjuade cheferna säger följande: 

 

 

Vet ej om jag vill lämna ut mig på ett sånt vis. Det är inte relevant för mig. Att bli vän 

på Facebook tillexempel är helt uteslutet. Där är allt mer tillgängligt.    

 

Jag vet ju att många av de jag pluggade med har jag ju på facebook, men sen får jag 

ju hela tiden tänka på vilka vidare relationer de kan ha med andra.  

    

Makten sträcker sig således även till tredje part i vissa fall, rädslan att bete sig på ett felaktigt 

sätt hämmar ett beteende då det kan få konsekvenser. Vidare så menar vi att detta verkar 

hämmande på relationer och dess möjligheter att utvecklas, såtillvida att det finns tankar om 

att begränsa sitt umgänge, av rädsla för att skada andra. 

 

Makt kan som nämnts ha en märklig kraft som verkar osynligt men som i allra högsta grad 

påverkar oss alla. Oftast är det inget vi reflekterar över förutom när den ställs på sin spets, vi 

är dock medvetna om det spel som konstant reglerar våra handlingar. Chefer, anser vi, måste 

vara medvetna om den kraft som de besitter, vilket vi funnit utsagor i materialet som vi anser 

stödjer detta. 

 

Det här är faktiskt en av de svårare bitarna med min roll, att förstå att det finns en 

respekt och säkert även en rädsla för vad jag kan påverka. 

    

En reflektion från en av cheferna på frågan om dennes påverkan på arbetsklimatet. 

 
Hierarkins påverkan 
  

Vi har tidigare talat om företagskulturen och dess påverkan över hur chefen förhåller sig till 

sin personal. Företagskulturen har en uppenbart betydande roll för denna effekt men går att 

placeras in i ett större sammanhang. Efter vår andra intervjuomgång bekräftades vår tes om 

företagskulturen men gav också ett nytt perspektiv på det tryck som vi tidigare beskrivit 

påverkar chefen i sin relation till sina medarbetare. Här kommer Hierarkins påverkan in. 

Hierarkins påverkan är som vi ser det, både något som medvetet och kanske många gånger 

omedvetet påverkar chefen. Det är en påverkan som dessutom ofta är en förutsättning med 

hänsyn till den faktiska position och allt vad det innebär, som en chef har. Vi menar att 

företagskulturer skiljer sig åt beroende på vilket företag vi fokuserar på men vi kan se att 

oavsett vilket företag chefen tillhör finns det ”oskrivna” hierarkiska regler för hur man som 

chef bör bete sig. Dessa kan dock se olika ut på olika arbetsplatser men själva kärnan är att 

den finns där, många gånger osynlig. I likhet med kategorin företagskultur i den öppna fasen, 

beskriver cheferna även under denna intervjuomgång hur företagets storlek påverkar hur man 

ser på hierarkin. På de större företagen finns det oftare en tydligare hierarkisk gräns som är 

mer accepterad än på de mindre. Chefen har tillexempel större möjligheter att distansera sig 

beroende på arbetsplatsens storlek, där de på större företag oftare sitter åtskilda åt från övrig 

personal. Vi upplever även detta som mer accepterat på de större företagen.  
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En chef svarade följande på frågan om det fanns faktorer som påverkar om chefen kan vara 

kompis med sin personal.   

 

Jadå, visst finns det faktorer som påverkar. Som chef har jag ett eget ansvar men även 

krav på mig. Bara för att du är chef kan du inte vara hur som helst, det är snarare 

tvärtom. Företagets uppbyggnad är definitivt en sådan faktor.  

 

Vi frågade vidare om chefen upplever att övrig personal känner en distans till denne som chef. 

 

På jobbet finns det ett val hur jag vill förhålla mig till min personal. Men det kan se 

olika ut, hos oss så tror jag nog vi har en ganska stor distans till varandra. Och ja, det 

kan bli problematiskt om det blir för nära. Det är inte tänkt så.  

 

 

Som vi ser det påverkar hierarkin de mellanmänskliga relationerna på arbetsplatsen och inte 

minst i frågan om kompiskapet och komplikationerna kring det. Cheferna uttrycker i våra 

intervjuer hur det finns en osynlig gräns mellan chefer och medarbetare och att hierarkin är en 

stor faktor till den påverkan. Det finns en dold linje där chefen och medarbetaren kan mötas 

på vardera sidan. Så länge varje part håller sig på sin sida om linjen riskeras inga 

komplikationer. Kliver däremot någon part över linjen kan ett känsligt läge uppstå. Hierarkin 

riskerar att brytas och chefen hamnar i en icke-önskvärd position. Att då och då föra över ett 

ben för stunden påverkar inte “hierarkin” nämnvärt. Det är först när båda benen har korsat 

linjen som chefen befinner sig i det känsliga läget.  

 

Det finns ytterligare en aspekt som i allra högsta grad är central och som vi delvis har varit 

inne på. Nämligen chefens position gentemot övriga chefer. Inte minst en s.k. mellanchef 

hamnar ofta just i ett mellanläge. Denne har ett tryck från såväl högre uppsatta chefer som sin 

personal. Det kan sägas finnas ett förväntat beteende på respektive chefsnivå. Hur man 

förväntas hantera situationer, ta och ge order liksom förhålla sig till sin personal. En av 

cheferna uttryckte detta på det här viset när vi samtalade kring om chefen kan vara sig själv i 

sin chefsroll.  

 

Jag vill ju tro mig kunna vara det men det är inte alltid som det man tror också är det 

som man är. 

 

Som chef kan man såklart inte bete mig hur som helst. Det skulle vare sig fungera eller 

vara acceptabelt. Jag agerar ju inte ensam, jag har en chef som har en chef osv. som 

förväntar sig något av mig och mitt beteende. .  

 

Då vi blev nyfikna på det chefen uppgav bad vi denne utveckla vidare vad denne menade.  

 

Förstår att ni undrar mycket kring om hur jag ser på att jag eller andra blir kompis 

med personalen. Men det är faktiskt inte bara jag som avgör sådana saker. Jag har ett 

uppdrag som förväntas göras. Såklart vill jag ha en bra relation med min personal 

men inte bli vänner med dem. Det ingår inte och skulle nog inte heller se bra ut.  

 

Här uttrycker sig chefen tydligt över vad som gäller på dennes arbetsplats. Chefen har ett 

uppdrag, ett förväntat beteende enligt den rådande företagskulturen där att bli vän med sin 

personal vare sig skulle se bra ut eller ingår i chefens uppdrag. En intressant aspekt är hur 
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samma chef svarar när vi frågade om hur denne ser på att andra chefer bli kompis med sin 

personal liksom om chefen skulle kunna hjälpa sin personal med privata angelägenheter.  

 

 

Det är upp till var och en om man väljer att vara kompis med sin personal eller inte. 

Jag kan förstå de som väljer att vara det men, och ser inget problem i det. Hos oss gör 

vi däremot det inte.  

 

Jag skulle nog kunna hjälpa någon med ett problem. Det skulle i sånt fall ske efter 

arbetstid. Det är nog mer okej då kan jag tycka.  

 

En annan chef svarade såhär när vi frågade om hur denne ser på att andra chefer blir kompisar 

med sin personal:  

 

Det ser jag inget hinder i men jag är det inte.  

 

Cheferna verkar sällan se ett problem med att andra chefer är vänner med sin personal. Själva 

vill de dock helst inte vara det. För oss blir denna aspekt intressant. Om vi tänker på andra 

ting som man har en fast ståndpunkt i utifrån en roll, brukar man ofta också tycka att det är 

märkligt att andra i samma situation inte har samma ståndpunkt. Som vi tolkar cheferna 

handlar det dock här inte om att det är ”märkligt” om en annan chef skulle vara vän med sin 

personal. Det uttrycks istället som något mer eller mindre legitimt. Vi kan inte låta bli att 

därför ställa oss frågan, om hur mycket chefen egentligen påverkar denna eventuella relation 

själv och hur mycket han/hon påverkas från andra håll? Eller är det så att cheferna inte vill 

svara på ett annat sätt av oron att de ensamma ska anse att kompisskap mellan chef och 

medarbetare är ”märkligt”? Vi tycker oss få en ganska klar bild över hur den rådande 

hierarkin på arbetsplatsen påverkar chefen i denna föreställning. Det blir än mer tydligt när 

chefen som privatperson uttrycker en vilja att hjälpa en medarbetare med privata 

angelägenheter. Precis som att en relation skiljer sig beroende på om det sker inom företagets 

väggar eller inte. Skulle inte eventuella komplikationer likaväl kunna inträffa då som på 

arbetstid?  

Sammanfattning av den selektiva fasen 

 

I den selektiva fasen har vi valt att fokusera och fördjupa oss i tre olika kategorier som 

påverkar vår frågeställning. Vi har funnit att det finns ett dilemma i chefers framställan där de 

inte sällan brottas med reflektioner kring sitt eget beteende, i sin chefsroll. Socialisationen 

påverkar chefen så tillsvida att denne har en inlärd förmåga att anpassa sig beroende på 

situation och interaktion. Utifrån rådande normer liksom kulturer på arbetsplatsen har vi 

funnit att chefer anpassar och lär sig hur de ska förhålla sig till såväl medarbetare som 

överordnade. I många fall kan det till och med vara ett nödvändigt ont att göra denna 

anpassning för att inte anses som opassande.  

 

Makt är en annan bidragande faktor som påverkar hur chefen ges möjlighet att framställa sig 

själv. Chefer vill ofta framställa sig som förtroendeingivande och pålitliga samtidigt som de 

har ett uppdrag att utföra. Vi tycker oss se tecken på att även detta i hög grad bidrar till 

chefens beteende. Här kan chefen själv välja att framställa sig som hård och känslokall, vilket 

många gånger kanske är det enklaste sättet. Chefen kan även välja att framställa sig på ett 

mjukare sätt vilket kräver mer av denne, inte minst risken att hamna i en allt för vänskaplig 

relation med sin personal. Det faktum att det finns ett val i vilken maktposition chefen väljer 
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att anamma, ser vi kan leda till problem i chefens framställan. Detta eftersom chefen ställs 

mellan ett svårt val.   

 

Slutligen har arbetsplatsens hierarki en inverkan på chefens möjligheter att framställa sig 

själv. Här påverkar arbetsplatsen storlek, i många fall hur man ser på hierarki. På större 

arbetsplatser är hierarkin oftare ett naturligare inslag i chefskapet än på de mindre 

arbetsplatserna. Mellanchefer har också en särskilt utsatt position eftersom de befinner sig i 

ett mellanläge där de både får uppdrag och ger uppdrag. Här ser vi en risk med att som 

mellanchef hamna i ett läge där de framställer sig på ett sätt uppåt och på ett annat neråt. Det 

kan i förlängningen leda till påfrestningar i chefens framställan. 

 
Figur 2 

 

 

Illustrationen i figur 2 visar hur de tidigare funna kategorierna i den öppna fasen genom en process, 

vilken kan liknas vid en tratt, bearbetats, förfinats och förändrats.  Dessa tidigare kategorier har även 

minskat i antal och fått nya rubriker. Tratten med sin stora öppning och mindre utsläpp, symboliserar 

den fördjupning och avsmalning som skett i den selektiva fasen. 

 

   

Den teoretiska fasen – Dilemmat med fri vilja eller tvång  

 
I den sista och teoretiska fasen är det dags för oss att presentera hur våra olika kategorier 
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förhåller sig till varandra på ett tydligt sätt. Vi avser också att här precisera den hypotes vi 

kommit fram till.  

 

Som i de tidigare faserna beskrivits har det centrala för vår uppsats blivit relationen mellan 

chef och medarbetare och den problematik som kan uppstå där. Vi har funnit ett antal 

kategorier som under resans gång förändrats i takt med att ny data etablerats och nya mönster 

skapats. Hur är då våra kategorier sammankopplade med- och förhåller sig till varandra? Till 

att börja med ser vi varje kategori som en egen process, en egen företeelse och ett eget 

dilemma. Dessa kategorier skapar dock tillsammans en intressant frågeställning som vi valt att 

kalla för: Fri vilja eller tvång. Det vill säga, hur mycket av det som chefen vill framställa sig 

själv mot sin personal, ligger egentligen i händerna på chefen själv? Den fria viljan för chefer 

att framställa sig själva har till viss del fått ge efter för ett yttre tryck och kulturella aspekter. 

Men är det då ett tvång att bete sig på ett speciellt sätt i sin chefsroll? Som vi tidigare har tagit 

upp finns det många faktorer att ta hänsyn till. Den gemensamma faktorn är att det handlar om 

mellanmänskliga relationer, eller intersubjektivitet.  I den öppna fasen lades grunden för 

tankesättet om detta resonemang och i den selektiva fasen kunde vi utveckla tanken 

ytterligare. Vi ser det som att den fria viljan eller tvånget, bägge två på sätt och vis, är ett 

resultat av en strävan att passa in i en kontext, i detta fall relationen på arbetsplatsen. 

 

Vi valde därför att i denna fas ringa upp två av de mellanchefer vi tidigare intervjuat för att 

försöka bilda lite klarhet i våra funderingar. Vi ställde en rak och okomplicerad fråga där vi 

undrade: ”Tror du att du anpassar ditt beteende samt är det någonting du tänker på och i 

sådana fall varför?” 

 

Alltså såhär. Det är faktiskt så att man måste försöka vara smidiga och försöka 

anpassa till situationen man befinner sig i. Det går inte att vara helt känslokall och 

oempatisk inför situationen. Jag har ju en del medarbetare som kräver mer än andra 

och på ett sätt så känner jag att ju faktiskt att jag vill hjälpa dem mer.  

 

 

Ur det här citatet tolkar vi det som att det finns en medvetenhet hos chefen och samtidigt ett 

dilemma i hur denne ska förhålla sig till sin omgivning. På samma gång som chefen vill känna 

empati och en förståelse för sin medarbetare, verkar det finnas ett dilemma i balansgången 

mellan den faktiska chefsrollen och att vara en god medmänniska. Vi hävdar att det finns 

mekanismer i bakgrunden som reglerar beteendet och vi har funnit ett antal av dessa under 

uppsatsens gång. På samma sätt finner vi stöd för detta när vi kontaktade nästa chef med den 

kompletterande frågan.  

 

Det är ju mycket som påverkar. Jag påverkar ju, min chef, våra kunder. Ja, även vem i 

personalen det är. Men visst skulle jag säga att mina chefer påverkar mig men även 

mina andra avdelningskollegor. Det här är ju sånt vi tar upp på möten tillexempel, hur 

det ska hanteras, vad vi gör bra och dåligt.  

 

Det här citatet förtydligar medvetenheten om det yttre tryck vi tidigare beskrivit gällande den 

förväntade framställan. Den här chefen uttrycker att denne faktiskt upplever en känsla av att 

vara utsatt för ett yttre tryck där denne inte ensam kan styra över anpassningen av sitt 

beteende.  Vi tolkar även chefens svar som att det på arbetsplatsen finns en medvetenhet om 

dilemmat, eller åtminstone en förståelse för signifikansen i frågan.  
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Sammanfattning av den teoretiska fasen 

 

Vi har nu nått det slutliga resultatet för vår uppsats. Längst med vägen har vi funnit ny data 

och vår kärnkategori har modifierats samt förfinats. Med vår frågeställning som utgångspunkt 

anser vi att vi funnit stöd för att grunda en teori vilken vi benämner: vän eller vänskaplig – ett 

dilemma i rollen som chef.  I ett tidigt skede av uppsatsen såg vi att det fanns komplikationer 

med kompiskapet mellan chef och medarbetare. Vi skulle dock i den selektiva fasen upptäcka 

att komplikationen snarare handlade om ett dilemma. I det här fallet, chefens framställan inför 

sin övriga personal, dilemmat är att chefen ofta reflekterar över detta och känner ett tvång att 

bete sig på ett förväntat sätt.  

 

I den teoretiska fasen bearbetades teorin kring dilemmat ytterligare och vi fann stöd för att 

bekräfta det vi funnit i den selektiva fasen. Chefer reflekterar över sin framställan samt väljer 

att agera därefter men är samtidigt medvetna om att det finns faktorer som påverkar deras 

beteende. Anledningen till att vi valt att använda ordet dilemma är att vi ser ordet dilemma 

vara mer adekvat än en komplikation. Vi menar att en komplikation ofta går att lösa med mer 

kända metoder, medan ett dilemma oftare kräver ett kontinuerligt reflekterande och därmed 

också bör ses som svårare att hantera.  

 

I tidigare faser fanns tecken på att ett antal faktorer har en direkt inverkan på chefens beteende 

och framställan inför sin personal. Bland dessa faktorer fann vi att vissa kan kategoriseras 

som ett yttre tryck medan andra handlar om en självreglering hos chefen, där denne vill bete 

sig på ett förväntat sätt. Dessa aspekter är var för sig intressanta men i denna uppsats har vi 

valt att inte göra skillnad på, av vilken typ de är. Vårt fokusområde har medvetet varit att 

finna helhetsbild av chefens framställan och problematiken kring denna. 

 

Den slutliga summeringen i den teoretiska fasen är att chefer, som nämnts, reflekterar över sig 

själva och är medvetna om att det faktiskt finns faktorer som påverkar möjligheterna och 

begränsningarna i chefens framställan. Oavsett art och påverkan menar vi att, det på ett eller 

annat sätt, reglerar chefens beteende och framställan inför sin personal. Vi menar att chefer 

många gånger är utsatta för tryck från flera håll, vilka påverkar chefers självreglering. Detta 

försöker vi visa på i nedanstående illustration, fig.3.   
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Figur 3 

 

 

I figur 3 har vi försökt, att på ett överskådligt sätt, visa hur kategorierna har förändrats under de olika 

faserna. De har minskat i antal och förfinats till att slutligen samlas under ett begrepp i den teoretiska 

fasen. Fri vilja eller tvång är den enda kvarvarande kategorin och vi menar att, hur chefer framställer 

sig inför sin personal, är beroende av i vilken grad de upplever att de har en fri vilja eller är påverkade 

av ett tvång.  
  

Diskussion 

 

Under denna avslutande rubrik avser vi att reflektera över vårt arbete samt ge förslag på 

vidare forskning som vi anser vara intressant för ämnet. Vi avser även att koppla vårt resultat 

till tidigare sociologiska teorier där vi finner beröringspunkter.  

 

Syftet med vår uppsats har varit att utforska området chefskap med fokus på vilket sätt chefen 

uppfattar att denne vill och behöver framställa sig inför sin övriga personal. Vi var innan 

uppsatsens början medvetna om områdets bredd och hur mycket information området kan 

innefatta. Medvetenheten om detta har ytterligare ökats då vi ser hur många infallsvinklar och 

intressanta aspekter man kan finna inom det.  
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Den tidigare forskningen  

 

I den tidigare forskningen kring chefs- och ledarskap beskriver forskare ofta hur framför allt 

ledarskap kan delas in i flera varianter. Se exempelvis: (Yukl 2012, Ahltorp 1998, Brunsson, 

& Holmblad Brunsson, 2009). Då uppsatsens fokus hamnande utanför ledarskapets regioner 

har vi inte mycket att bidra med till ledarskapsforskningen. Även inom chefskap läggs stort 

fokus på olika roller som cheferna har eller intar (Ahltorp 1998, Goffman 1959). Man 

beskriver också hur chefers egentliga uppdrag är att styra liksom representera och hur chefer 

många gånger inte hinner med sina medarbetare (Brunsson & Holmblad Brunsson 2009).  Då 

vår uppsats till stor del har fokuserat just på relationen mellan chef och medarbetare menar vi 

att utifrån vårt resultat kan man se det hela i ytterligare en aspekt. Att chefer många gånger 

kanske inte väljer att interagera eller ”kallprata” med sin personal av rädsla att bli allt för 

mycket av en vän. Det kan uttryckas som att det inte ingår i chefsrollen att ”kallprata”. Chefen 

ska istället hålla en distans till sin personal utifrån rådande chefs- och företagsnormer. På 

samma vis menar vi att anledningen till att chefer i regel siktar uppåt i hierarkin, att de vill 

visa kompetenta liksom kunniga, för högre uppsatta chefer skulle kunna bero på att chefen 

”ska” interagera med sina överordnade. Det ingår på ett annat sätt i chefsrollen, där chefens 

beteende gentemot sina chefer ofta är förväntat. 

    

Rummets betydelse – en central aspekt för chefens framställan  

 
I det här skedet av uppsatsen finner vi det relevant att jämföra det vi har funnit med tidigare 

kända sociologiska teorier. Vi kommer alltså att relatera vårt resultat till Erving Goffmans 

teoribygge – hur människor tenderar att spela teater i interaktionen med andra människor – 

närmare bestämt till det dramaturgiska perspektivet.  

  

I vår undersökning har vi fått insikt i att chefer många gånger agerar utifrån ett tryck som inte 

sällan kommer från arbetsplatsens hierarki och högre uppsatta chefer. Chefen har ett förväntat 

beteende om hur denne ska framställa sig mot sin personal men kan som vi tidigare beskrivet, 

hamna i situationer där denne framställer sig på ett annat vis. Goffman (1959,s. 31-32) menar 

att en individs agerande kan hamna i konflikt med den agerandes sätt att framställa sig själv, 

eller sitt manér som är begreppet som Goffman använder. Som exempel kan just en 

överordnad framställa sig själv på ett mer jämlikt sätt mot underordnade än vad som 

förväntats. Det finns ett förväntat beteende, en förväntad framställan från den överordnade, 

hur denne bör interagera med sina underordnade. I likhet med Goffmans teori kan denna 

konflikt ske hos chefen. Yttre tryck påverkar på ett håll och chefens egen vilja på ett annat.  

 

En annan intressant tes inom det dramaturgiska perspektivet som Goffman (1959, s.97-99) 

beskriver, är den han benämner som regioner. När det gäller regioner ser vi kopplingar till 

chefens framställan och hur framställan används, eller kan användas. För att på ett tydligt sätt 

visa på relationen mellan regioner och chefers framställan vill vi först kortfattat beskriva vad 

Goffman menar med regioner och vad som enligt honom ingår i dessa.  

 

Den plats där en interaktion, eller ett framträdande sker, benämns som den främre regionen. I 

den främre regionen kan den agerande sägas upprätthålla och förkroppsliga normer. De 

normer Goffman refererar till delar han in i två grupper. Hövlighetsnormer som handlar om 

den agerandes engagemang kring respons liksom hur denne behandlar sin publik samt 

anständighetsnormer eller dekorum som delas upp i två samtalskrav: moraliska och 

instrumentella. De moraliska kraven kan sägas vara mål i sig själv samt refereras till regler 
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och handlar om respekt och vördnad. De instrumentella däremot är inga mål i sig själv och 

handlar om skyldigheter, att exempelvis upprätthålla arbetsnormer. Dessa två krav påverkar 

den agerande på ungefär samma vis och rättfärdigar många av de normer som denne måste 

rätta sig efter.  

 

Hövlighetsnormer kan ses som hur chefen väljer att lyssna på- och bekräftar sina anställda 

(publiken). Det kan förmodligen skilja sig beroende på vilken framställan chefen väljer att 

använda sig av. Hur ser situationen ut? Behöver chefen inträda i sin formella chefsroll eller 

skulle bemötandet enligt hövlighetsnormen bli bättre om chefen använder sig av andra 

attribut. Här kan en risk finnas att bemötandet blir sämre just genom att chefen väljer den 

formella chefsrollen och därigenom missar information som kanske hade uppdagats med ett 

annat förhållningssätt.   

 

Att knyta an Goffmans teorier till vårt arbete blir än tydligare när vi pratar om dekorum.  

Moraliska krav är något varje chef måste följa. Det handlar helt enkelt om vett och etikett. Vi 

var bl.a. inne på begreppet ”respekt” i kategorin medmänsklighet, i den öppna fasen. Det är ett 

beteende som sker naturligt men samtidigt går att placeras in i själva chefsrollen. Att vara 

respektfull sker ofta på ett äkta vis och utan eftertanke men kan även hänvisas till de etiska 

regler, som vi törs påstå att de allra flesta arbetsplatser har. Om vi tittar på de instrumentella 

krav som en chef ofta står inför, skulle just förhållningssättet mellan chef och medarbetare 

kunna vara ett sådant. Precis som hela denna uppsats har kretsat kring är chefen ofta tvungen 

att inträda sig en roll utifrån de arbetsnormer eller den företagskultur som finns på en 

arbetsplats. Det handlar alltså om det statiska, hur man ska bete sig.  

 

Chefen, menar vi, har möjlighet att ta en paus från allt detta, komma ifrån främre regionen för 

en stund. Chefen har möjlighet att vandra från medarbetarna ”på golvet” till sitt kontor eller 

ett gemensamt, avskärmat kontorslandskap avsatt för chefer, Här kan chefen ta en paus och 

slippa hamna i den icke-önskvärda positionen gentemot sina medarbetare, ledning eller 

rådande företagskultur. Här kan chefen tala med andra chefer av samma befattning eller bara 

ta ett uppehåll från det som sker på golvet. Det är chefens territorium, dennes arena, ett 

utrymme och en möjlighet att åter finna rätt balans. Skulle däremot exempelvis en högre 

uppsatt chef befinna sig i kontorslandskap så är det möjligt att chefen återigen tvingas 

framställa sig själv utifrån det förväntade beteendet,.  

 

Goffman (1959,s.101-103) skulle benämna detta som den bakre regionen där den agerande 

kan slappna av och kliva ur sin roll. Den bakre regionen ligger ofta i angränsning till den 

främre regionen och den agerande kan därbakom ta en paus från sitt framträdande och få stöd 

av sina lika. Den främre regionen skulle i chefens fall kunna vara ”golvet” och den bakre, 

kontoret. På samma vis skulle kontoret kunna bli en främre region om en högre chef befinner 

sig där. En bakre region skulle kanske då endast kunna vara på en toalett eller i ett annat 

utrymme där chefen kan låsa om sig.  

Metoddiskussion  

 

Vi har under denna undersökning använt oss av grundad teori (GT) som metod då vi haft för 

avsikt att få en nyanserad bild av vårt forskningsområde. Vi ville även lämna ett blygsamt 

bidrag till den samtida forskningen kring ämnet. Vi fann under undersökningens gång att det 

vår undersökning behandlar, inte var så granskat tidigare. Att använda grundad teori som 

metod innebär ett förutsättningslöst utforskande där vi som uppsatsförfattare förväntas finna 

relevant data och därigenom grunda en teori. Här kan vi se att det finns en tydlig svårighet 

med metoden då vi fann det vara svårt att helt åsidosätta vår tidigare kunskap och erfarenhet i 
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ämnet. Även om det ligger i den grundade teorins metod att bearbeta redan, för oss, befintlig 

kunskap så har det varit svårt att bortse från detta.  Vi har vid ett flertal tillfällen tvingats sätta 

oss ner och diskutera igenom det som vi funnit, dels för att reflektera över materialet men 

framförallt för att inte riskera att bearbeta redan funna teorier och frågeställningar. Det var en 

process vi fortlöpande använde under uppsatsen gång, dvs. att parentessätta tidigare kunskap 

och inte låta den påverka undersökningen. På samma vis har vi vid flera tillfällen valt att 

ändra angreppsvinkel då vi misstänkt oss själva vara inne på onyanserade områden. Detta 

förfarningssätt är en av den grundade teorins mest basala idéer och syftet är att finna nya 

teorier istället för att begreppsligt beskriva redan funna fenomen (Hartman, 2001, s. 11).  

 

Enligt vår uppfattning var det utforskade området inte speciellt utforskat tidigare, hur just 

chefer väljer att framställa sig och vilka aspekter som påverkar dessa ansåg vi vara ett 

intressant tillskott. Vi sökte heller inte efter teorier att bearbeta eller utveckla då det enligt den 

grundade teorin skulle kunna leda till en naiv empirism, dvs. att vi skulle närma oss en 

återupprepning av redan funnen empiri (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 135 ).     

Avslutning  

 
Som avslutning vill vi kort nämna några tankar vi hade inför detta arbete och hur vi ser på 

dessa nu. Vill också redogöra för vad vi ser som intressanta forskningsaspekter framöver samt 

göra en kort återkoppling till den grundade teorins grundläggande krav.  

 

Vi hade ett intresse av att låta chefen hamna i fokus då vi misstänkte att det kunde finnas 

faktorer som påverkade dennes möjligheter och begränsningar i sitt chefskap. Vi hade initialt 

tänkt studera ett bredare område och därmed inkludera ledarskapet hos chefer. I ett tidigt 

stadium insåg vi dock att ledarskap och chefskap är helt skilda till sin natur och det ena 

behöver inte nödvändigtvis innebära det andra. För vår studie hamnade i slutändan vare sig 

ledarskap eller rent chefskap i fokus, utan snarare alla de faktorer som påverkar chefen i 

dennes möjlighet i sitt agerande mot sin personal. Här vill vi vara självkritiska, där skillnaden 

mellan en formell chef och en ledare har spelat en mindre roll och det har varit svårt att 

särskilja den formella chefen från ledaren. En aktuell frågeställning är här: Vart tar 

chefsskapet slut och vart börjar ledarrollen? Distinktionen mellan dessa har visat sig vara 

svår att definiera men vi har utgått ifrån rollen som formell chef, det vill säga, en tillsatt 

position. I likhet med, som vi tidigare nämnt, kan chefskap och ledarskap leva i symbios och 

en biprodukt av vår studie är att vi funnit att så ofta är fallet. Den formella chefsrollen är svår 

att mantla, om inte omöjlig, utan att anamma ett visst mått av ledarskap.  

 

För vår egen del har det varit intressant att följa hur de faktorer vi fann i den öppna fasen har 

förändrats i senare faser. Vår syn på chefsrollen har vidgats och vi har med glädje, förstått att 

positionen som chef, i de allra flesta fall, kombineras med relationen att vara ledare. Den 

formella chefsrollen, där det räckte med att ”peka med hela handen”, är enligt vårt material en 

gammeldags syn på chefsrollen.  
 

Vårt syfte och vår ambition var att belysa att det finns faktorer som inverkar på chefer och att 

dessa inte nödvändigtvis är uppenbara vid en första anblick. Vidare ville vi uppmärksamma 

läsaren på att det inte alltid är helt enkelt att axla en chefsroll. Detta eftersom det i denna roll, 

vilket vi försökt påvisa, finns en mängd faktorer som reglerar och påverkar det förväntade 

beteendet i rollen.   
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Vad gäller vidare forskning i ämnet ser vi det som av stort sociologiskt intresse att vidare 

undersöka vad som sker i utbytet, det intersubjektiva mellan chef och medarbetare. Hur 

upplever medarbetaren chefens framställan och hur påverkar det denna i sin tur, är en aspekt 

vi inte berört, men som vi misstänker kan ha en betydande inverkan på chefens framställan 

och som vi gärna hade forskat vidare i. 

 

Grundad teori har som nämnts tre grundläggande krav: relevans, funktion och modifierbarhet. 

Vi menar att vi uppfyllt dessa krav där vi finner att samtliga tre finns att finna i vårt material. 

För oss och förhoppningsvis även för läsaren har teorin en relevans men kanske framför allt 

fått en substans då den bygger på faktiska utsagor av verkliga människor. Att belysa detta 

dilemma hos chefer menar vi är viktigt ur både chefssynpunkt men också ur företags- eller 

organisationssynpunkt. Detta eftersom teorin belyser eventuella källor till problem på en 

arbetsplats. Teorin fyller även sin funktion i och med att kategorierna har förändrats och 

förfinats, vilket gör det överskådligt att följa processen. Teorin är dessutom skapad ur chefers 

egna upplevelser kring sin roll och sin framställan.  

 

Själva modifierbarheten menar vi finns i att teorin kan behandlas utifrån medarbetarnas 

perspektiv och hur de upplever dilemmat. Arbetsplatser är också i ständig förändring vilket 

gör att dagens syn chefers förväntade framställan förändras, inte minst i dessa tider av 

globalisering. 
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Bilaga 1. 

 
Hej!  
 
Vi är två studenter på beteendevetenskapliga programmet på Mälardalens högskola 
som heter Christian och Tobias. Vi har precis påbörjat vår C-uppsats som undersöker 
området ledarskap med fokus kring ledarrollen. Vi avser att genomföra ett antal 
intervjuer med personer vi tror har insyn i och erfarenhet av detta område. 
Intervjuerna kommer till stor del utgöra grunden för vår undersökning. 
 
Alla intervjuer kommer att anonymiseras och endast användas i studiesyfte, vilket i 
praktiken innebär att du kan komma att känna igen dina meningar och fraser men 
endast du själv vet vart det kommer ifrån. Vi vill dock göra dig införstådd med att 
materialet kommer att analyseras liksom tolkas enligt en kvalitativ tradition. Vi önskar 
därför att du innan intervjun godkänner att materialet tillhandahålls oss och att vi har 
rätt att analysera, använda och eventuellt publicera det.  
 
Vi följer de forskningsetiska principerna med dess fyra huvudkrav:  
 

http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/vr-08-15.pdf
http://www.avhandlingar.se/avhandling/96f8b6d647/
http://www.google.se/books?hl=sv&lr=&id=N1A4rnVMRuAC&oi=fnd&pg=PA47&dq=mintzberg+the+manager%27s+job+folklore+and+fact&ots=2D58nAStw5&sig=zkM-giJMON_cXS1UUHmlKecbiqY&redir_esc=y#v=onepage&q=mintzberg%20the%20manager's%20job%20folklore%20and%20fact&f=false
http://www.google.se/books?hl=sv&lr=&id=N1A4rnVMRuAC&oi=fnd&pg=PA47&dq=mintzberg+the+manager%27s+job+folklore+and+fact&ots=2D58nAStw5&sig=zkM-giJMON_cXS1UUHmlKecbiqY&redir_esc=y#v=onepage&q=mintzberg%20the%20manager's%20job%20folklore%20and%20fact&f=false
http://www.google.se/books?hl=sv&lr=&id=N1A4rnVMRuAC&oi=fnd&pg=PA47&dq=mintzberg+the+manager%27s+job+folklore+and+fact&ots=2D58nAStw5&sig=zkM-giJMON_cXS1UUHmlKecbiqY&redir_esc=y#v=onepage&q=mintzberg%20the%20manager's%20job%20folklore%20and%20fact&f=false
http://www.google.se/books?hl=sv&lr=&id=N1A4rnVMRuAC&oi=fnd&pg=PA47&dq=mintzberg+the+manager%27s+job+folklore+and+fact&ots=2D58nAStw5&sig=zkM-giJMON_cXS1UUHmlKecbiqY&redir_esc=y#v=onepage&q=mintzberg%20the%20manager's%20job%20folklore%20and%20fact&f=false
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1. Informationskravet - Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte 

2. Samtyckeskravet – Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan 

3. Konfidentialitetskravet - Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 
att obehöriga inte kan ta del av dem 

4. Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 
Om tillåtelse ges spelar vi gärna in intervjuerna för att underlätta behandlingen av 
materialet. Dessa inspelningar kommer vid undersökningens slut att raderas. 
 
Vi tror att du har erfarenhet och kunskap som vi ser som viktiga komponenter i vår 
undersökning. Vår förhoppning är att vi under trivsamma former kan genomföra en 
intervju på bästa möjliga sätt.  
 
Har du några frågor så kan du kontakta oss på telefon eller e-post.  
 
Tack på förhand 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Christian Jeffery, 073 536 23 48, cjy07001@student.mdh.se 
Tobias Johansson, 073 667 32 11, tjn09006@student.mdh.se  
Handledare:  
Maria Bennich maria.bennich@oru.se  

Bilaga 2.  

Intervjuguide 1.   

 

 
 Hur gammal är du?  

 Vilket är ditt nuvarande civilstånd? 

 Vad har du för utbildning?  

 Hur länge har du arbetat inom verksamheten?  

 Sökte du tjänsten själv eller kom du i kontakt med den på något annat vis?    

      

 

 Hur skulle du vilja att övrig personal uppfattar dig som chef? 

Möjliga följdfrågor:  

Kan du ge ett bra exempel? 

Kan du ge ett dåligt exempel? 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
mailto:cjy07001@student.mdh.se
mailto:tjn09006@student.mdh.se
mailto:maria.bennich@oru.se
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 Hur skulle du vilja att övrig personal uppfattar dig som ledare? 

Möjliga följdfrågor:  

Kan du ge ett bra exempel? 

Kan du ge ett dåligt exempel? 

Kan du beskriva en situation där du upplevt att du uppfattas som en ledare? 

 

 Kan du berätta om vilka egenskaper du tycker att en chef bör ha? 

Möjliga följdfrågor: 
Upplever du att dessa varierar beroende på situation? 

Är dessa egenskaper oföränderliga i alla situationer? 

 

 Berätta om hur du ser på chefens roll för arbetsklimatet? 

 

Möjliga följdfrågor 

Anser du att det finns något speciellt chefskap på den här arbetsplatsen? 

På vilket vis bidrar det till arbetsklimatet? 

 

Finns det något mer du vill tillägga om den här intervjun? 

Känns det bra eller känns det konstigt nu efter intervjun? 
 

 

 

 

Bilaga 3. 
 

Intervjuguide 2.  

 
 Hur gammal är du?  

 Vilket är ditt nuvarande civilstånd? 

 Vad har du för utbildning?  

 Hur länge har du arbetat inom verksamheten?  

 Sökte du tjänsten själv eller kom du i kontakt med den på något annat vis?    

 

 Upplever du att du kan vara kompis med din personal? 

Möjliga följdfrågor: 

Vill du vara kompis?  

Hur ser du på att chefer blir kompis med sin personal?  

Vilka risker finns det? 
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Vilka fördelar finns?  

Vilka nackdelar finns?  

Umgås du med dina anställda privat? 

Vilka faktorer kan påverka dig i detta? 

 

 Känner du att du kan vara dig själv i din roll som chef? 

Möjliga följdfrågor:  

Kan du ge ett bra exempel på när det fungerar? 

Kan du ge ett exempel på när det fungerar dåligt? 

 

 Kan du stänga av din roll helt när du kommer hem? 

Möjliga följdfrågor: 
Funderar du på din personal även när du är ledig? 

Ser du detta som en styrka eller svaghet i din roll som chef?  

 

 Skulle du kunna tänka dig att hjälpa någon ur din personal med privata 

angelägenheter? 

Möjliga följdfrågor: 
Hur upplevde du det?  

Hur ser du på att blanda in privata angelägenheter? 

Tror du att det bidrar till hur andra ser/skulle se på dig som chef? 

  

 Vad innebär medmänsklighet för dig?  

 

Möjliga följdfrågor: 
Ser du någon skillnad på medmänsklighet mellan vänner och de du inte känner lika 

väl? 

 Hur vill du att övrig personal uppfattar dig som chef? 

Möjliga följdfrågor: 

Upplever du att det stämmer överens med verkligheten? 

Ser du några konkreta hinder i din framställan som chef? 

 

Upplever du att övrig personal känner en distans till dig som chef?  

Möjliga följdfrågor 
Anser du att distans är nödvändig? Varför/Varför inte?  

 Känner du en distans till din personal?  

Möjliga följdfrågor 
Ser du detta som en nödvändighet? Varför/Varför inte?  
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 Hur ser du på konflikter på arbetsplatsen?  

Möjliga följdfrågor:  

Är det ditt ansvar att lösa dessa?  

Känner du att vissa drar fördel eller nackdel vid konflikter?  

Känner du ett ansvar att vara pådrivande?  

Möjliga följdfrågor 
Upplever du att detta är krävande för dig i din roll?  

 

 

 

Finns det något mer du vill tillägga om den här intervjun 

Känns det bra eller känns det konstigt nu efter intervjun? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


