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Romantiska relationer på arbetsplatsen ökar i frekvens då många idag 
tillbringar mer tid på arbetsplatsen. Dessa relationer påverkar inte bara 
individerna i paret utan har effekter även för deras medarbetare och 
organisationen de arbetar i. Syftet med studien var att förstå hur 
relationerna påverkar och upplevs av dem som inte själva är 
involverade i den. För att uppnå detta gjordes halvstrukturerade 
intervjuer med fyra kvinnor och fyra män, vilka analyserades 
tematiskt. Ur resultatet framkom åtta teman som inverkar på hur 
romantiska relationer upplevs. Dessa var öppenhet, alliansbildning och 
övrig påverkan på relationer inom arbetsgruppen, informationsutbyte, 
favorisering, interhierarkiska relationers påverkan, positiva effekter, 
avslutade relationer, samt policy och regleringar. Resultatet visade att 
centralt för att relationer inte ska upplevas påverka medarbetare eller 
organisation negativt är att relationerna är öppna. Även att de 
involverade individerna befinner sig på samma hierarkiska nivå i 
organisationen samt kan förhålla sig professionella såväl till varandra 
som till medarbetare är viktigt. 

 
 

Anledningen till att individer har romantiska relationer på arbetsplatsen, alltifrån 
kortvariga sexuella relationer till äktenskap, är antagligen till betydande del att många 
idag tillbringar allt mer tid på arbetsplatsen socialiserandes med sina kollegor. Det finns 
också en växande jämlikhet mellan kvinnor och män i arbetet såtillvida att kvinnor idag 
finns mer representerade på såväl höga hierarkiska nivåer som inom fler branscher. 
Detta gör att kvinnor och män har större möjlighet att hitta en partner med liknande 
status och intressen. Även teknologins utbredande spelar in då användningen av e-post 
gör att det kan vara lättare att bygga en romantisk relation på arbetsplatsen på ett i alla 
fall skenbart mer privat sätt än att göra detsamma i fikarummet (Vernon, 2005). 
 
Närhet och interaktion kan resultera i attraktion 
Det finns sedan tidigare belägg för att individer generellt tycker bättre om andra som har 
liknande intressen och attityder som en själv, exempelvis individer som väljer att arbeta 
med samma saker och inom samma bransch som en själv (Arkin & Burger, 1980). På 
samma vis finns det forskning som visar på att chansen är större att känslor av attraktion 
uppstår mellan individer som ofta träffar varandra än individer som inte ses så mycket. 
Dessa kan då lättare finna varandras likheter samt uppfatta den andres gillande av en 
själv, vilket i sig kan skapa ett gillande för den andre (Arkin & Burger, 1980). 
Omständigheter som dessa gör att arbetsplatsen verkar vara en grogrund för attraktion 
individer emellan. De romantiska relationer som uppstår på en arbetsplats bottnar i 
denna attraktion. Alla typer av relationer på arbetsplatsen stimulerar förtrolighet, vilket 
ofta leder till empati, förståelse för varandra och omtanke. Vidare tenderar individer på 
arbetsplatsen att klä sig väl och att för det mesta försöka visa sig från sin bästa sida. 
Quinn och Lees (1984) hävdar även att hierarkin på en arbetsplats i sig kan stimulera 
attraktion och intimitet då det finns individer som dras till personer med större makt än 
dem själva. 
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Romantiska relationer på arbetsplatsen definieras här som ömsesidigt önskvärda 
relationer mellan två individer som arbetar inom samma organisation och som innefattar 
någon form av sexualitet eller fysisk intimitet. Vidare begränsar sig studien till att 
fokusera på relationer där de två individerna i paret inte har en partner både på arbetet 
och utanför arbetsplatsen, dvs otrohetsaffärer. Vidare är studien baserad framförallt på 
heterosexuella relationer. Arbetsgrupp definieras här som en grupp individer som 
arbetar relativt nära tillsammans, såsom en projektgrupp eller en mindre avdelning och 
begränsar sig till att gälla på ett tjänstemannaföretag. 
 
Organisationer som social arena 
Beteenden som leder till romantiska relationer på arbetet anses i tidigare forskning ligga 
utanför individens kontroll (Riach & Wilson, 2007). Dessa beteenden betraktas vidare 
av många som en naturlig del av mänsklig interaktion. Genom att se attraktion som en 
instinktiv kraft bedöms romantiska relationer på arbetsplatsen vara, inte bara vanliga 
utan till och med oundvikliga. Detta stöds av den stora mängd populär-vetenskapliga 
och icke-vetenskapliga artiklar, samt bloggar, som behandlar ämnet och försöker ge svar 
på hur denna typ av relationer ska hanteras av de olika påverkade parterna och om de 
överhuvudtaget bör tillåtas existera. Reglerna för hur dessa relationer ska fungera sätts 
ofta upp utifrån ekonomiska faktorer, såsom produktivitet, även om reglerna sedan 
används subjektivt i praktiken (Riach & Wilson, 2007). På samma vis krävs det av 
organisationens medlemmar att medarbetarna i en relation upprätthåller sin produktivitet 
och professionalism såväl under som efter en romans. Riach och Wilson (2007) visar i 
sin studie på att undersökningsdeltagarna till en början anser att romantiska relationer på 
arbetsplatsen är ett fenomen som inte bör ligga under reglering eller arbetsgivarens 
kontroll. Trots detta uttrycker dessa undersökningsdeltagare hela tiden vikten av att 
sköta relationen på sätt som typiskt förknippas med beteenden som härrör ur ett 
traditionellt byråkratiskt sätt att agera inom en organisation, dvs med minsta möjliga 
påverkan av det personliga. 
 
Organisation vs romantik 
När kärlek och arbete inte hålls åtskilt kan det utgöra ett hot för de rådande 
maktstrukturerna inom en organisation. Medan en del av organisationens medlemmar 
uppmuntrar parterna i relationen, är många rädda för hur den romantiska relationen ska 
påverka deras relation med de två som är involverade i den. En studie med 
management-studenter som undersökningsdeltagare visade att dessa generellt inte höll 
med om att relationer skulle skapa förutsättningar för ett mer harmoniskt arbetsklimat, 
ökad kreativitet eller ökad produktivitet. Dock sågs relationer som senare ledde till 
äktenskap med blidare ögon än andra, även om inte heller dessa ansågs höra hemma på 
arbetsplatsen. Studenterna höll dock generellt med om att ledningen i en organisation 
inte hade att göra med sina anställdas privata förehavanden men att relationer på 
arbetsplatsen i princip skulle försöka stävjas. Resultaten visade även att majoriteten var 
mindre negativ till relationer mellan medarbetare på samma hierarkiska nivå än när 
parterna inte var hierarkiskt lika (Powell, 1986). Riach och Wilson (2007) visade i sin 
studie att samma åsikt råder även tjugo år senare. Vidare visade Powell (1986) på att ju 
äldre och mer arbetslivserfarna undersökningsdeltagarna var, desto mer negativt 
inställda var de till förekomsten av romantiska relationer. Det fanns också en större 
tolerans gentemot romantiska relationer på arbetsplatser generellt än vad det fanns mot 
romantiska relationer på den egna arbetsplatsen. De flesta tenderade också att inte för 
sin egen del vilja utesluta ett romantiskt engagemang på arbetsplatsen. 
 
Tre saker när det kommer till romantiska relationer på arbetsplatsen tycks särskilt 
bekymra arbetsgivare. Dels risken för utnyttjande och sexuella trakasserier, dels risken 
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eller möjligheten för allianser, samt risken för distraktion inom personalstyrkan (Sills, 
2007). Alla tre hotar objektiviteten och professionalismen i en arbetsgrupp eller en 
organisation, vilket ofta anses böra vara grunden för ett produktivt arbete. En romantisk 
relation på arbetsplatsen gör även alla de andra på kontoret lite mer medvetna om den 
sexualitet som kan finnas inom organisationen. Det ligger därför i organisationens 
intresse att begränsa en sexuell medvetenhet för att medlemmarna i organisationen ska 
se sina kollegor som enbart just kollegor. Enligt Sills (2007) finns det därför en viss 
obekvämhet med romantiska relationer på arbetsplatsen även om risken för utnyttjande 
av någon av parterna elimineras. När två individer inom samma organisation inleder en 
relation kommer många fler än enbart de två, eller ens enbart deras arbetsgrupp, att 
lägga märke till detta och reagera. Reaktionerna är inte enbart negativa. Denna typ av 
relation uppmärksammas då även romantiska relationer där en enskild individ inte själv 
är involverad kan vara spännande och fängslande för denne på ett annat sätt än de 
vardagliga arbetsuppgifterna kanske är. Men även en låg grad av engagemang kan 
irritera en chef som anser sig betala en timmes lön för en timmes arbete som då inte bör 
inkludera blickar och skvallrande. Nya relationer uppmärksammas också då dessa kan 
förändra politiken på arbetsplatsen, vilket kan påverka många fler än bara individerna 
inom relationen. Två medarbetare som blir ett par kan skifta maktbalansen i den övriga 
arbetsgruppen då dessa två har möjligheten att rösta igenom eller emot förslag som stöd 
åt varandra. Starka vänskapsrelationer innebär samma risk för politiska allianser men 
sexuella förbindelser uppfattas av chefer som särskilt kritiska enligt Sills (2007). 

 
Påverkan av en romantisk relation på arbetsplatsen 
I tidigare studier har det pekats på såväl positiva som negativa effekter som kan uppstå 
ur romantiska relationer på arbetsplatsen, dock med viss övervikt åt det negativa hållet. 
På grund av att hela arbetsgruppen kan komma att påverkas av en relation mellan två 
medlemmar av den ansåg deltagarna i Riach och Wilsons studie (2007) att relationen 
berör hela arbetsgruppen och inte enbart de två parterna i relationen. De ansåg även att 
trots att många åtminstone i en inledande fas försöker hålla sin relation hemlig blir detta 
generellt omöjligt i längden, då många medarbetare på grund av sin nära relation och 
dagliga kontakt med den ena eller båda parter i relationen kan gissa sig till relationens 
existens. Vidare verkar det generellt råda en informell överenskommelse om vad som är, 
respektive inte är, acceptabelt i en romantisk relation. Denna överenskommelse verkar 
framförallt bygga på åsikter om hur individerna i en relation inte bör agera snarare än 
hur de bör agera (Riach & Wilson, 2007). 
 
Vidare tycks de två inom relationen ofta tro att ingen vet att relationen existerar. Den här 
villfarelsen tillåter de två i paret att fortgå i sin relation i tron om att den inte på något 
sätt påverkar någon eller något annat på arbetsplatsen. Som med allt psykologiskt 
förnekande fungerar det som en emotionell fördel genom att det blir möjligt att fortsätta 
med det som känns bra utan att behöva fundera så mycket på konsekvenserna. Dock 
innebär detta att om relationen på något vis är menlig för arbetsgruppen, prestationen 
eller företagskulturen, förhindrar detta förnekande att individerna i paret på egen hand 
försöker mildra eller hantera dessa konsekvenser (Sills, 2007).  
 
Positiva effekter av en romantisk relation på arbetsplatsen 
Det kan även finnas positiva effekter av romantiska relationer på arbetsplatsen. 
Individer har romantiska relationer på arbetsplatsen många gånger av den anledningen 
att de blir kära i varandra och de flesta av dessa relationer hanteras med de bästa 
intentioner. Ofta kan de två som är involverade i romansen framförallt inledningsvis 
vara mer harmoniska, glada och tillgängliga än annars. Detta kan smitta av sig på 
arbetsgruppen och skapa en trevlig stämning generellt, vilket i sin tur kan leda till att 
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dels de involverade i relationen blir mer produktiva men även till en mer produktiv 
arbetsgrupp i stort (Vernon, 2005). Ytterligare en anledning till att romantiska relationer 
på arbetet kan höja prestationen hos de i relationen ingående parterna är att dessa är mer 
angelägna om att imponera på andra då de är rädda för att relationen ska ses med oblida 
ögon av ledning och medarbetare (Pierce, 1998). 
 
Deltagande i en romantisk relation på arbetet med en medlem av samma organisation är 
positivt korrelerat med dennes självuppskattade arbetsprestation. De som har en 
romantisk relation på arbetet skattar sin egen arbetsprestation högre än de som inte har 
det. Vidare är graden av kärleksfulla känslor för en partner positivt korrelerat med den 
anställdes egen nivå av inre motivation, arbetsinvolvering och trivsel. Detta ligger i linje 
med att det kan vara stimulerande och roligt att ha en romantisk relation på 
arbetsplatsen, vilket även får en positiv inverkan på ens prestationer. Detta gäller med 
största sannolikhet dock även om partnern finns på en annan arbetsplats (Pierce, 1998). 
Vidare bidrar romantiska relationer på arbetsplatsen till den komplexa historia och de 
djupa vänskapsrelationer som gör arbetsplatsen till något mer tillfredsställande än det 
som enbart själva arbetet kan ge (Sills, 2007). 

 
Negativa effekter av en romantisk relation på arbetsplatsen 
En negativ effekt som kan uppstå ur en romantisk relation och som inte direkt upplevs 
av parterna i relationen, är avundsjuka. Detta kan vara en effekt av ett flertal aspekter 
som kan höra relationen till (Dillard & Witteman, 1985). För det första kan det finnas 
medarbetare som är avundsjuka på relationen i sig även om det verkar vara så att de 
flesta inom arbetsgruppen gläder sig åt sina kollegors lycka. 
 
För det andra kan en relation leda till misstankar om att parterna i relationen får 
förmåner genom att ha relationen och att de som står utanför missar dessa förmåner. Om 
någon av parterna i relationen skulle få någon förmån som inte kommer övriga 
arbetsgruppen till del, är det stor risk att de övriga hänför detta till dennes involvering i 
relationen snarare än erkänner att de själva kanske inte var värda just den förmånen. 
Misstankar som dessa kan bli obehagliga för de två i paret och kan dessutom inverka 
avsevärt negativt på stämningen i arbetsgruppen, samt underminera känslan av rättvisa 
inom arbetsgruppen såväl som gentemot ledningen (Powell & Foley, 1999). Detta 
innebär givetvis en ännu större risk om de två parterna i relationen inte befinner sig på 
samma hierarkiska nivå och kan då även få helt andra konsekvenser. Dessa misstankar 
och fördomarna som här kan uppstå kan bottna i att medarbetarna får sin självkänsla 
hotad. Enligt teorin om social identitet, som lades fram av Tajfel och Turner under tidigt 
70-tal, ökar fördomar och misstänksamhet när den egna självkänslan hotas. Ett sätt att 
stärka självkänslan är då att nedvärdera andra, framförallt dem som hotet upplevs 
härstamma från (Myers, 2005). 
 
När det kommer till interhierarkiska relationer kan en åsikt om, eller kanske snarare en 
rädsla för, att de egna målen och intressena ska bli hotade på grund av att en 
medarbetare har en relation med en överordnad vara baserad i en fördom om att den 
underordnade parten i en interhierarkisk relation utnyttjar sin relation för att vinna 
fördelar. På samma vis antas fördomar öka när den egna självkänslan är hotad enligt 
teorin om social identitet som lades fram av Tajfel och Turner under tidigt 70-tal. 
Individer uttrycker, enligt teorin, mer fördomsfullhet när deras självkänsla på något vis 
blivit hotad, att nedvärdera andra kan göra att den egna självkänslan ökar (Myers, 
2005). 
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Vidare kan positiva effekter av relationen för dem som är involverad i densamma 
innebära avundsjuka för dem som inte är det. En relation med någon annan i 
arbetsgruppen kan ge de involverade individerna en fördel genom att de då ofta har 
någon som sannolikt känner till ens uppdrag, stöttar en i ens arbete, hjälper till att stödja 
ens åsikter vid möten, osv. Den här typen av fördel kan upplevas av medarbetarna som 
orättvis och kan även den försämra relationerna med de två som är involverade i 
relationen. Vidare kan det, när det uppstår problem inom arbetsgruppen och någon inom 
paret i någon mån är ansvarig för det, vara svårt för dennes partner att hålla sig objektiv 
och kritisera denne såsom skulle ha skett om det hade varit någon annan som var 
skyldig. Det utgör givetvis en orättvisa mot dem som inte är involverade i en relation 
som inte får varken bufferten som det sociala stödet som en romantisk relation kan 
innebära, men ändå får ta emot hårdare kritik (Powell & Foley, 1999). 
 
Effekter av interhierarkiska relationer 
Det är ofta svårt för en individ att hålla sig objektiv i sin kritik gentemot någon denne 
har en romantisk relation med. Det kan skapa negativa emotioner när det sker mellan 
individer inom samma arbetsgrupp men skapar förmodligen än större negativa 
emotioner om de två parterna i relationen skulle befinna sig på olika hierarkiska nivåer. 
Det skulle då finnas en risk för att den underställde av de två behandlas annorlunda än 
övriga medlemmar i arbetsgruppen. Detta skulle kunna få mycket negativa 
konsekvenser såväl för arbetsgruppen, de två parterna i relationen samt i värsta fall för 
organisationen i stort (Mainiero, 1986).  
 
På samma vis blir misstanken om att någon av parterna i paret åtnjuter fördelar som inte 
kommer övriga arbetsgruppen tillgodo värre om det är en interhierarkisk relation. 
Misstanken kan i sig skapa en sämre stämning i arbetsgruppen och om den underställde 
i relationen blir befordrad eller får en högre lön kan det resultera i att kollegor ser detta 
som ett resultat av relationen och inte dennes arbetsprestation (Mainiero, 1986). På 
samma sätt som diskuterats i föregående stycke kan det vara lättare att se ett eget 
misslyckande som att någon annan på något vis fuskat än att tillskriva det till sig själv. 
Detta kan bottna i ett attributionsfel som uppstår när en individ i en relation får fördelar 
som dennes medarbetare inte får. Det kan då vara lätt för övriga medarbetare att 
felaktigt attribuera detta till individens involvering i relationen trots att det kanske 
egentligen berodde på individen kompetens. Det är enligt Proni, Gilovich och Ross 
(2004) vanligare för en individ att felattribuera händelser eller företeelser som påverkar 
denne negativt. 
 
Risken för misstankar som dessa och faktumet att de kanske kan vara korrekta har fått 
organisationer att försöka undvika att ha relationer mellan individer på olika hierarkiska 
nivåer men i samma hierarkiska led. Mainiero påstår vidare att det ofta är faktumet att 
den underställde individen har möjligheten att bli favoriserad snarare än att denne 
faktiskt blir det som skapar störst oro hos berörda medarbetare. 
 
Effekter av en avslutad relation 
Romantiska relationer tar slut mer ofta än utvecklas till en samborelation eller 
äktenskap, och om relationen avslutas kan det få negativa effekter på arbetsgruppen. Det 
är i regel komplicerat att avsluta en relation och att varje dag fortsätta träffa en individ, 
med vilken en relation har hafts, kan göra det än svårare och dessutom skapa en otrevlig 
arbetsmiljö. Detta kan inverka negativt även på medarbetarna. Trots att relationen tagit 
slut kan fortsatt kontakt individerna emellan vara oundviklig och då försvåra eller 
förhindra återhämtning från relationen om denna tagit slut på ett uppslitande sätt. Om 
samarbetet de två emellan inte fungerar kan det äventyra karriären för den ena eller båda 
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av parterna då en relations avslutande även kan leda till ett oprofessionellt beteende 
mellan de två. Det kan inverka negativt på hela arbetsgruppen och möjligen 
organisationen i stort om relationen utspelat sig i en mindre organisation eller på en hög 
hierarkisk nivå. I värsta fall kan det leda till att organisationen tvingas vidta disciplinära 
åtgärder eller till och med att den ena eller båda av parterna tvingas till omplacering 
eller avslut av anställning (Sills, 2007). 
 
Hur hanteras negativa effekter? 
Om negativa effekter påverkar arbetsgruppen eller organisationen anser såväl 
medarbetare som ledning generellt att organisationen på de sätt som står till buds kan gå 
in och sanktionera relationen, se till att den avslutas, eller omplacera den ena eller båda 
av parterna. Framförallt bör det ingripas mot relationen om denna påverkar 
produktiviteten på något sätt. Ett problem med att förespråka interventioner i relationer 
är att slitningen som relationen anses innebära för arbetsgruppen är högst subjektivt 
bedömd och kan inte alltid attribueras till relationen i sig. Det kan istället vara så att 
relationen kan användas som ursäkt för att nedvärdera en kollega involverad i relationen 
istället för att kritiken är baserad i något legitimt (Riach & Wilson, 2007). Riach och 
Wilson (2007) berättar vidare att när deras intervjupersoner talar om romantiska 
relationer som orsakat skada på produktiviteten eller organisationen, talar de om 
parterna som dåliga anställda generellt. Det verkar alltså även här vara något annat än 
relationen i sig som resulterar i de kraftigt negativa effekterna. De flesta relationer tillåts 
dock passera och parterna i relationerna åtnjuter autonomi och får själva styra sin 
relation (Riach & Wilson, 2007). 
 
Policys och regleringar 
Det råder en rädsla hos många arbetsgivare att romantiska relationer på arbetsplatsen för 
det mesta innebär svårigheter och utgör risker för medarbetare, produktion och 
organisation. Romantiska relationer som inte hanteras på ett bra sätt kan i enstaka fall 
bli väldigt kostsamma för företag både ekonomiskt och resursmässigt. Det kan innebära 
risker som att sexskandaler florerar i media och förstör företagets trovärdighet för flera 
år eller mynna ut i anmälningar om sexuella trakasserier (Lieber, 2008). Av denna 
anledning väljer många arbetsplatser idag att reglera den här typen av relationer, kanske 
framförallt internationellt där risken för stämningar är större men det börjar förekomma 
även i Sverige (Dannert, Seton & Berthilson, 2001).  
 
Lieber (2008) anser att en arbetsgivare åtminstone behöver ha någon form av policy för 
hur romantiska relationer på arbetsplatsen hanteras för att minska risken för att en 
relation kommer att ha ett menligt inflytande på organisationen. Upprättandet och 
vidmakthållandet av en policy som talar om för medarbetarna hur dessa bör bete sig mot 
varandra gör att alla inom organisationen vet vilka risker det kan innebära att involvera 
sig romantiskt på arbetsplatsen. Lieber anser vidare att det finns tre typer av policies att 
välja bland. Den första typen utgörs av de arbetsgivare som väljer att helt förbjuda 
relationer såsom dessa. Denna typ av policy är dock svår att försvara rent juridiskt och 
kan också resultera i att medarbetare istället för att låta bli att ha relationer med 
varandra istället försöker hålla dessa hemliga (Lieber, 2008). Vidare varnas det för den 
här typen av reglering då det ses som meningslöst eller till och med kontraproduktivt då 
det kan innebära att antalet romantiska relationer ökar då spänningen av det ytterligare 
ökar när det finns ett förbud emot det (Tyler, 2008). Den andra typen av policy är den 
som förbjuder överordnade att ha romantiska relationer med underordnade på grund av 
att diskrepansen i makt och status kan få den underordnade att känna sig tvingad att gå 
in i eller stanna kvar i relationen. Den typen av reglering är lättare att vidmakthålla 
(Lieber, 2008). Den tredje typen är den Lieber (2008) själv rekommenderar och anser 
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vara vanligast. Den förbjuder överordnade att ha romantiska relationer med 
underordnade som befinner sig inom den överordnades orderlinje. Det finns en 
inneboende intressekonflikt i att en överordnad har en relation med en underordnad då 
denne kommer att ha svårt att bibehålla en objektiv inställning gentemot den 
underordnade. Även om den överordnade lyckas upprätthålla såväl neutralitet som 
objektivitet, finns det en stor risk för att andra medarbetare misstänker att den 
underordnade favoriseras genom relationen på något vis. Oavsett vilken policy som 
väljs bör arbetsgivaren rutinmässigt kommunicera och konsekvent upprätthålla denna på 
det att samtliga medarbetare på samtliga nivåer inom organisationen vet att policyn 
gäller alla och att disciplinära åtgärder kommer att vidtagas om policyn kränks (Lieber, 
2008). 
 
Rent konkret kan dessa regleringar av romantiska relationer på arbetsplatsen ta sig 
uttryck i så kallade ”love contracts”. Dessa går ut på att båda parterna i relationen 
skriver under ett kontrakt som dels stipulerar att relationen är ömsesidig, dels förklarar 
vad parterna ska göra om relationen upphör att vara ömsesidig och dels säkerställer att 
medarbetarna är medvetna om företagets policies när det kommer till sexuella 
trakasserier och medarbetaretik. Vidare syftar kontraktet till att medarbetare både i och 
omkring en romantisk relation ska förstå konsekvenserna av en underlåtenhet att rätta 
sig efter policyn (Tyler, 2008). Enligt Lieber (2008) kan den här typen av avtal vara 
behjälpliga när det kommer till att upprätthålla en funktionell arbetsmiljö med intakt 
moral eftersom det då erbjuder ett forum för ledning och medarbetare att diskutera vilka 
beteende som är lämpliga på arbetsplatsen, såsom att de som är involverade i en 
romantisk relation bör vara försiktiga med att visa fysisk eller verbal affektion samt 
undvika offentliga gräl för sina medarbetares skull. 
 
Det finns dock problem med den här typen av policy och regleringar. Det finns anställda 
som anser att de kränker deras integritet och rätt till privatliv. Det kan också innebära en 
problematik för personalavdelningen som ofta är den avdelning som hanterar dessa då 
det kan innebära att personalen på denna avdelning måste försöka hålla reda på vem 
som har relationer med vem, vilket tar tid och resurser från kanske viktigare arbete. 
Vidare är de som är involverade i de mer problematiska relationerna, såsom högt 
uppsatta chefer som har en relation vid sidan av äktenskap eller dylikt, inte särskilt 
benägna att signera den här typen av kontrakt. Slutligen skapar det ett pappersarbete av 
något som kanske skulle lösa sig av sig självt förutsatt att ledningen har de resurser som 
krävs (Tyler, 2008). 
 
Syfte 
Syftet för föreliggande undersökning var att studera hur romantiska relationer på 
arbetsplatsen, i första hand på ett tjänstemannaföretag, upplevs framförallt av dem som 
inte själva är i relationen samt hur romantiska relationer påverkar medarbetare och 
organisation. Denna studies frågeställning var sålunda: hur upplevs såväl uppkomsten 
som uppbrytandet av en romantisk relation på arbetsplatsen av medarbetarna och 
arbetsgruppen vad gäller relationer och stämning i arbetsgruppen?  
 
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
I undersökningen deltog åtta respondenter, varav fyra kvinnor och fyra män i åldern 35-
55 år. De arbetade vid studiens genomförande samtliga på ett stort svenskt 
tjänstemannaföretag på olika positioner och olika hierarkiska nivåer. De åtta valdes ut 
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av en chef på samma företag utefter sin lämplighet för studien baserat på varierade 
åldrar, arbetsuppgifter och hierarkiska positioner. Bortsett från kriterierna om denna 
variation valde chefen ut undersökningsdeltagarna genom ett bekvämlighetsurval och 
valde dem som hade tid, möjlighet och intresse. Erfarenhet av romantiska relationer 
bland kollegor var inte ett kriterium för deltagande eftersom fenomenet, i studien, 
betraktades som ett allmängiltigt fenomen och erfarenhet som kriterium ansågs därför 
överflödigt. Deltagarna informerades om studiens syfte. De informerades även om att 
deltagandet var helt frivilligt och helt anonymt. De fick ingen ersättning för sitt 
deltagande. 
 
Procedur och material  
Vid datainsamlingen intervjuades de åtta undersökningsdeltagarna med kvalitativ, 
halvstrukturerad intervju under 30-45 minuter vardera. Som underlag för intervjuerna 
användes en intervjuguide som framställdes enbart för den här studien. Den har sin bas i 
tidigare forskningsfynd och har inte testats förut. Intervjuguiden täckte upp fyra 
generella områden; påverkan på medarbetare vid en relations uppkomst och vid dess 
avslut samt generella attityder gentemot och upplevelser utav den här typen av 
relationer. Frågorna som ställdes var öppna för att respondenten skulle kunna svara 
precis så som han eller hon ville utifrån upplevelser, erfarenheter och åsikter. 
Intervjuerna utfördes i ett konferensrum på respondenternas arbetsplats. De spelades in 
och transkriberades. Ytterligare material var inspelningsutrustning. 
 
Analysmetod 
De åtta intervjuerna analyserades kvalitativt genom en delvis teoriledd och delvis 
induktiv tematisk analys där de fyra generella dimensionerna som täcktes in av 
intervjuguiden först skildes ut och strukturerades upp. Dessa fyra dimensioner valdes ur 
den befintliga forskningen och omfattade påverkan på medarbetare vid en relations 
uppkomst och påverkan vid dess avslut samt generella attityder gentemot och 
upplevelser utav den här typen av relationer. Efter detta urskiljdes de teman som de 
flesta av undersökningsdeltagarna återkom till vilka fick utgöra egna rubriker. På grund 
av de öppna frågorna, de varierade svaren och skillnader i åsikter, tillkom ytterligare ett 
par rubriker. Detta innebär att de ursprungliga generella dimensionerna antingen 
bibehållits i sin ursprungliga form, såsom undersökningsdeltagarnas generella attityd, 
upplevelse av avslutade relationer på arbetsplatsen samt syn på policy och regleringar, 
eller brutits ned i temana öppenhet, alliansbildning, informationsutbyte, favorisering, 
interhierarkiska relationer samt positiva effekter.  
 
Intervjuerna gicks igenom en och en där allt det som kunde passa in under ett av de 
sedan innan bestämda temana lades in där och det som saknade motsvarighet eller inte 
riktigt kan kopplas till frågeställningen uteslöts eller diskuterades separat. Analysen 
baserades i datan genom att författaren lyssnade på intervjuerna ett flertal gånger för att 
förstå hur respondenterna tänkte och menade. Citat har också tagits ut för att förankra 
resonemang och slutsatser i data samt belysa vissa aspekter. 
 

 
Resultat 

 
De teman som det material som samlats in under intervjuerna har strukturerats upp 
under och som utvecklas nedan är generell attityd, öppenhet, alliansbildning och övrig 
påverkan på relationer inom arbetsgruppen, informationsutbyte, favorisering, 
interhierarkiska relationers påverkan, positiva effekter, avslutade relationer samt policy 
och regleringar. 
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Generell attityd 
Den generella attityden till romantiska relationer på arbetsplatsen hos 
undersökningsdeltagarna var högst varierande. Det uttrycktes åsikter som spände från 
”jag kan säga att jag generellt tycker att det bästa är att man inte har kärleksrelationer 
på jobbet” till ”låt dem vara tillsammans och sprida god energi på jobbet”. Dock fanns 
det en enighet om att det finns ett antal faktorer och förutsättningar som avgör hur en 
romantisk relation påverkar medarbetarna, arbetsgruppen och organisationen. Det 
diskuterades, bland annat, faktorer som arbetsgruppens eller organisationens storlek i 
termer av ”ju mindre gruppen blir desto svårare tror jag att det är att ha ett par”. Även 
attribut hos individerna i paret ansågs av undersökningsdeltagarna spela in såsom hur 
individerna i paret i sin yrkesroll är relaterade till varandra, hur de agerar mot varandra 
och mot kollegor samt på vilken hierarkisk nivå i organisationen individerna i relationen 
befinner sig.  
 
Vidare ansåg majoriteten att så länge individerna i paret inte betedde sig som ett par på 
arbetsplatsen var påverkan på medarbetarna begränsad. Detta gällde dock framförallt 
när individerna i paret arbetar på samma nivå inom företaget och då helst på en lägre 
nivå. ”Det finns ju relationer som fungerar jättebra och där personerna på ett 
professionellt sätt kan flytta isär den relation man har privat jämfört med den relation 
man har på arbetsplatsen så att man knappt ens förstår att det är ett par i 
verkligheten.” 
 
Öppenhet 
Samtliga undersökningsdeltagare ansåg att en av förutsättningarna för att en romantisk 
relation på arbetsplatsen inte ska få negativa konsekvenser är att individerna i paret är 
öppna med relationens existens. I flera av de romantiska relationerna som beskrevs som 
sådana som inte påverkade medarbetarna negativt angavs att öppenheten i relationen 
spelar stor roll. ”De var väldigt tydliga på ett väldigt liksom schysst och diskret sätt på 
nåt vis. Det var bara självklart att de var ett.” Det påpekas dessutom att de flesta som 
står runt omkring individerna i relationen redan vet om relationens existens då de själva 
har räknat ut hur det förhåller sig. ”Det känns som om alla vi visste om det när de gick 
ut med det. Det är lite kul att man verkar inte förstå själv att man har ögonen på sig.” 
 
Öppenhet ansågs viktigt av flera skäl. Dels pekade flera undersökningsdeltagare på 
risken att det blir skvaller och funderingar som resulterar i att medarbetare lägger 
energi, som egentligen bör läggas på arbetet, på att försöka förhålla sig till romantiska 
relationer som gruppen bara anar sig till. ”Dels så börjar man ju undra om det pågår 
någonting eller är det bara jag som inbillar mig. Det går åt så mycket energi hos alla, 
därför att man märker att det är någonting. Så det här lägger en oerhörd dämpande 
kraft på hela avdelningen.” Det uppstår en osäkerhet om hur konstellationerna inom 
gruppen egentligen ser ut, vilket i sin tur gör att individer inom gruppen får svårt att 
veta hur de ska förhålla sig till såväl de som misstänks vara ett par som till varandra. 
”Det var lite konstigt för folk innan man visste.” 
 
Den här osäkerheten kan enligt undersökningsdeltagarna också påverka medarbetarnas 
relation till de individer som misstänks utgöra ett par med konsekvensen att 
medarbetarna väljer att inte delge individerna i paret lika mycket information och dylikt 
som förut. Detta görs av rädsla för att individerna i paret inte kommer att hålla 
informationen för sig själva. ”Det är då man kan bli en riktig förlorare, speciellt om det 
är någonting och det mörkas konstant. Det ju bli en fel syn på den här personen (som 
misstänks vara i relation).” Det beskrevs också att medarbetarnas uppmärksamhet och 
ansträngningar för att behålla en objektiv arbetsmiljö ökade i och med att det uppstod 
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misstanke om att två individer hade inlett en romantisk relation, inte minst när dessa två 
individer inte befann sig på samma hierarkiska nivå. ”Det kan vara så att beroende på 
det man ser och hör så kan ju uppmärksamheten öka, att man håller på konfidentialitet 
och neutralitet och jävsfrågor.”  
 
En annan anledning till att det är viktigt att relationens existens kommuniceras och 
synliggörs, som tas upp av åtskilliga undersökningsdeltagare, är att det underlättar 
hanterandet av eventuella problem som kan uppstå på grund av relationens existens. 
Dels kan individerna i paret förebygga oro för att negativa konsekvenser ska uppstå hos 
medarbetarna genom att stå för sin relation och kommunicera att ”vi är medvetna om de 
problem som kan uppstå”. På samma vis anser undersökningsdeltagarna att det kan 
underlätta för medarbetarna att veta att chefen känner till relationen och har en dialog 
med individerna i paret eftersom det då kan vara lättare dels att ta upp problem som 
kommer sig av relationen samt att gruppen kan förlita sig på att ”blir det problem 
kommer det att finnas någon som tar hand om och reder ut det hela”. 
 
Ytterligare en anledning att offentliggöra en romantisk relation är att undvika obekväma 
situationer. En undersökningsdeltagare uttrycker risken för att ”om någon skämtar 
litegrann om partnern på nåt sätt. Om man gör sig lustig över (något) och det kan ju 
den andra då kanske uppfatta som väldigt elakt då eftersom vi har den här emotionella 
situationen då”. Hade relationen varit öppen hade den här typen av skämt förmodligen 
undvikits i närheten av den här partnern för trots att det egentligen inte är illa ment, 
finns en medvetenhet om risken för att någon kommer att ta illa upp, vilken kanske inte 
funnits utan en romantisk relation. 
 
Alliansbildning och övrig påverkan på relationer inom arbetsgruppen 
När en romantisk relation väl blir känd i en arbetsgrupp, verkar de flesta av 
undersökningsdeltagarna överens om att även övriga medarbetares relationer förändras, 
vissa effekter framstår som i stort sett oundvikliga medan det uppstår en risk för andra. 
”Att två människor inleder en relation med varandra det påverkar ju omgivningen, man 
förhåller sig ju till det på nåt sätt.” En anledning, som av en undersökningsdeltagare 
läggs fram till att flera olika relationer inom en arbetsgrupp förändras när en romantisk 
relation synliggörs, är att det återfinns en ny stark koalition inom gruppen.  
 
Det kan resultera i att övriga i gruppen känner sig utanför när två av individerna i 
gruppen börjar ty sig mer till varandra när en relation uppstår. ”Vi kände att båda blev 
lite annorlunda än vad de hade varit innan i gruppen. De var lite mer slutna. Egentligen 
tyckte väl vi som grupp att de blev lite tråkiga. Jag tror gruppen förlorade lite på det.” 
En majoritet av undersökningsdeltagarna upplevde det som negativt för deras egen 
relation till någon av individerna i paret och för gruppen i stort när de två inom 
relationen ”tyr sig till varandra och utestänger andra”. Vidare upplevde en av 
undersökningsdeltagarna att tillgängligheten till individerna i paret kunde minska vid en 
romantisk relation, där de involverade individerna gick upp i varandra, på så vis att 
medarbetarna ”fick väldigt svårt att få in en kil därför att de satt ihop hela tiden. Gick 
ihop, kom ihop, satt på rummet ihop, det var liksom omöjligt. Det var som en vägg.” 
Minskningen i tillgänglighet resulterade i att gruppen fick svårare att utföra sina 
uppgifter men även kanske att gruppen i övrigt kom närmare varandra eftersom ”de 
hjälptes åt mycket inom gruppen när de stundtals var utelämnade åt sig själva”.  
 
Det framgår av undersökningsdeltagarnas upplevelser att det är mycket viktigt att de två 
individerna i paret fortsätter att vara samma individer och lika individuella som de var 
innan de gick in i relationen. Dels är det viktigt för att verksamheten ska fungera väl, 
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dels är det viktigt för att de sociala relationerna i övrigt i arbetsgruppen inte ska behöva 
påverkas mer än nödvändigt på grund av relationens existens. Flera undersöknings-
deltagare uttryckte ett behov av att ha kvar de kollegor som de känner dem sedan innan, 
att ”snacka med den här tjejen eller killen, som sin kollega som man gjort tidigare”. 
Det kan vara vardagliga saker som gör skillnad. Om de två medarbetarna som involverat 
sig i relation alltid äter lunch med varandra, vilket de kanske inte gjort tidigare är risken 
stor att det stör de informella relationerna i arbetsgruppen. På samma vis är det om de 
två individerna i paret ”visar allt för mycket ömhetsbetygelser”, ”umgås på jobbet” 
eller ”springer efter varann”. På motsvarande sätt beskrevs beteendet hos individerna i 
positivt laddade relationer att ”det var inte så att de dolde någonting men de gjorde 
liksom ingen sak av det, så att de alltid gick iväg och åt lunch eller att de alltid höll med 
varandra utan de var väldigt liksom fria på jobbet men väldigt tydliga också med att de 
var ett par”. Det centrala för undersökningsdeltagarna är att individerna i paret kan 
skilja på sitt privata jag och sitt yrkesmässiga jag. 
Undersökningsdeltagarna upplevde att den nya allians som uppstår vid en parbildning 
på arbetsplatsen också kan påverka en arbetsgrupp negativt genom att individerna i 
paret håller varandra om ryggen just på grund av att de är ett par. Ju mindre en 
arbetsgrupp är, desto mer påverkas den av en romantisk relation mellan två av dess 
medlemmar, då risken blir större att det ”blir en terrorbalans, det är ju klart att man vill 
stötta sin partner på ett subjektivt sätt och det tror jag inte är kreativt varken för 
företaget eller för de själva heller”. Någon undersökningsdeltagare upplevde också att 
allianser av det här slaget har större påverkan i arbetsgruppen där medlemmarna är mer 
beroende av varandra än i arbetsgrupper där medlemmarna arbetar mer självständigt.  
 
Även i större arbetsgrupper kan dock uppkomsten av romantiska relationer innebära att 
konflikter inom en arbetsgrupp blir mer av intriger. Några undersökningsdeltagare pekar 
på risken att konflikter får större konsekvenser när en eller båda av konfliktparterna är 
involverad i en romantisk relation på arbetet, såsom om ”den ene i en relation hamnar i 
en konflikt med någon annan medarbetare, då kan ju den andra i relationen påverkas av 
det fast hade det varit bara en jobbrelation så hade man inte behövt ta ställning”. En 
annan av undersökningsdeltagarna uttrycker att ”det är svårt i en relation att den ena 
fortsätter vara jättenära kompis medan den andra är jätteosams”. En konflikt mellan 
två individer på en arbetsplats kanske inte alls får den här digniteten och förmågan att 
sprida sig till individer som egentligen inte är inblandade i konflikten såvida inte en 
allians i form av en romantisk relation finns med. På samma vis kan undersöknings-
deltagare se att det kan vara svårt att förhålla sig objektiv i en situation där ens partner 
blir uppsagd eller avskedad. Det finns risk för att den som är kvar i organisationen 
”tycker väldigt synd om sin partner och pratar skit om det till sina övriga 
arbetskamrater. Det kan till och med vara svårt för den som är kvar att vara kvar.” 
 
En allians som skapas kan enligt ett par undersökningsdeltagare också innebära en 
uppkomst av vissa politiska spel, och det kan skapa nya konstellationer i arbetsgruppen 
då ”man via en tredje person försöker påverka sin egen position genom att prata mycket 
med den personen som då har ett förhållande med någon som man är beroende av”. 
Den här typen av spel eller intriger kan påverka såväl arbetsgruppen som organisationen 
negativt då det kan gå ut över såväl produktion som arbetstrivsel om det går så långt att 
”det blir jättestora intriger i gruppen och folk inte kan koncentrera sig på att jobba utan 
istället koncentrerar sig på att lösa intriger. Det är en viktig del för motivationen tror 
jag, att man slipper fundera över sådana frågor”. 
 
De allra flesta undersökningsdeltagare menade vidare att stämningen i arbetsgruppen 
kan förändras till det negativa när individerna i paret inte klarar av att hantera sin 
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relation på ett professionellt sätt. Om dessa individer tar med sig sin privata relation till 
arbetsplatsen kan det resultera i att synen på dessa två individer förändras till det sämre, 
såpass att de två riskerar att förlora i trovärdighet. Detta påverkar givetvis även deras 
medarbetare negativt då det kan försätta dem i en obekväm situation. Ett exempel var att 
”det blir ju väldigt konstigt för de som står runt omkring att se ett par som står och 
grälar inne (på arbetsplatsen), alltså det är arbetskamrater som står och grälar om 
relationsfrågor”. 
 
En romantisk relation på arbetsplatsen kan dock även ge positiva effekter på övriga 
relationer inom en arbetsgrupp. En undersökningsdeltagare kände att två individer som 
hade en romantisk relation i hennes arbetsgrupp skänkte gruppen ett väldigt öppet 
klimat och bidrog till en mer personlig och tillåtande arbetsgrupp. Ett par inom 
arbetsgruppen kan alltså också upplevas innebära positiva effekter för en grupp så länge 
paret skänker gruppen positiv energi och kreativitet. 
Vidare, menade undersökningsdeltagarna, att medarbetarnas relation till de två 
individerna i paret kan komma att förändras genom ett skifte från att se dessa två som 
individer till att se dem mer som en enhet eller ett kollektiv även om de två individerna 
själva försöker undvika en sådan situation. En av undersökningsdeltagarna uttrycker det 
som att ”vi brydde oss om att de var ett par för de själva var, inte alls så tog avstånd 
från det, men i yrkeslivet var de liksom inte ett kollektiv och det var någonting vi lade på 
dem”. Det var en av anledningarna till att en del medarbetare är mer försiktiga med vad 
de säger till den ena eller andra i paret, dels av rädsla för att trampa någon på tårna men 
också av rädsla för att det som sägs ska föras vidare. 
 
Informationsutbyte och favorisering 
Ett av de problem som romantiska relationer på arbetsplatsen upplevdes medföra när det 
kommer till informationsutbyte, är misstanken hos medarbetarna som står utanför 
relationen för att de som ingår i relationen har tillgång till information som de utanför 
inte har, just på grund av relationen. Konflikter ansågs av undersökningsdeltagarna 
kunna uppstå när den ena parten i relationen har information som kanske inte naturligt 
bör ha delgetts denne eftersom det kan ligga nära tillhands att tro att denne fått reda på 
det av sin partner vilket inte hade varit ett alternativ om inte relationen hade existerat. 
”Om någon har fått information eller om någon vet nåt så undrar man är det därför, 
har de pratat om det här hemma, hur har det kommit sig? Det finns alltid den 
öppningen som inte finns annars.” En konsekvens av att information sprids vidare på ett 
felaktigt sätt partners emellan är att integriteten kan hotas. Enligt 
undersökningsdeltagarna kan det även hota synen på professionalismen hos individerna 
i paret vilket kan försämra relationerna mellan dem och övriga arbetsgruppen. Det 
skapar då en mer sluten och osäker arbetsgrupp, vilket kan resultera i en mindre 
hälsosam arbetsgrupp. Vidare finns risken för att medarbetare runt omkring parterna i 
relationen inte längre vågar delge dem information i rädsla att informationen ska spridas 
vidare till den andra parten i paret, ”alltså finns det ett par så finns det ju alltid att man 
tänker, om jag säger det till den kommer det gå vidare till partnern och kommer det att 
försvinna någon annanstans där man inte vet?”. Även denna problematik ansågs kunna 
resultera i en osäkerhet inom arbetsgruppen och gruppen som helhet kan fungera mindre 
effektivt eftersom det finns medarbetare som funderar på vilken information som kan 
delges vem.  
 
Vidare upplevdes det att det finns en risk för att kreativiteten och utvecklingen i en 
grupp hämmas då gruppens medlemmar kan dra sig för att framlägga kritik mot en 
medlem som är involverad i en relation med en annan medlem. ”Det kan hämma andra 
från att vilja prata ut eller framföra klagomål på en annan, på den personen som 
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vederbörande är gift med.” Om relationen finns chefer emellan, ansåg ett par 
undersökningsdeltagare att den här problematiken kan bli än tydligare. Detta eftersom 
det finns risk för att problem uppstår med processerna mellan de avdelningar där 
parterna finns av den anledningen att medarbetarna finner det obekvämt att för sin chef, 
som har en relation med chefen för den andra avdelningen, uttrycka kritik eller 
klagomål av rädsla för att denne inte ska kunna hantera det på ett objektivt sätt utan 
emotionella reaktioner. ”Om man nu inte är nöjd med vissa saker och känner att det här 
borde jag ta upp då men om jag säger det här till den personen kanske den känner sig 
attackerad eftersom det är någonting som partnern då kanske inte riktigt klarat av.” Det 
kan uppstå en situation som är såväl hämmande som känslig för medarbetarna medan 
risken är relativt stor för att de två som ingår i paret inte känner till att medarbetarna 
känner som de gör. 
 
Ytterligare ett problem som lyftes fram är att den personliga kommunikationen mellan 
de två individerna i paret riskerar att försämra arbetsgruppens produktivitet om dessa 
pratar om sina gemensamma arbetskamrater. På samma sätt som det är lätt att ta 
ställning för sin partner i en konflikt denne har med någon kollega, kan den ena 
individen i paret ha problem med en eller flera individer i en arbetsgrupp den andra 
parten ofta arbetar med, och föra över negativa åsikter om individer i den gruppen till 
partnern. En undersökningsdeltagare beskriver problematiken som att ”den här jobbar 
väldigt bra i den här gruppen ända tills partnern börjar tala om för den att har du hört 
talas om det här och den där, vilket gör att den här gruppen slutar att fungera, att det 
blir väldigt jobbigt att få det att fungera eller att någon hamnar lite dåligt till”. 
Informationsutbyte av det här slaget kan få negativa konsekvenser för en arbetsgrupp 
även om ingen konfidentiell information sprids vidare. 
 
Favorisering är dock ett begränsat problem när det gäller relationer mellan individer på 
samma hierarkiska nivå. Sammanfattningsvis tog undersökningsdeltagarna här upp 
exempel som tendenser för individerna att hålla varandra bakom ryggen, att ge sin 
partner mer hjälp och uppmärksamhet än vad som egentligen krävs eller är lämpligt 
eller på annat vis gynna sin partner framför övriga medarbetare i arbetsgruppen. Om 
relationen involverar två individer på chefsnivå kan det bli mer komplicerat då de har 
större möjligt att prioritera sin partners arbetsgrupp eller projekt. Detta skulle kunna 
medföra en ökad risk för att den ena eller båda parterna gynnas på grund av sin relation. 
Problematiken med såväl inkorrekt informationsutbyte som favorisering ansågs av 
undersökningsdeltagarna dock öka drastiskt när de två individerna i en romantisk 
relation inte befinner sig på samma hierarkiska nivå. 
 
Interhierarkiska relationers påverkan 
Samtliga undersökningsdeltagare ansåg det problematiskt med romantiska relationer på 
arbetsplatsen om individerna i paret befanns på olika hierarkiska nivåer. Vidare delas 
åsikten att ”ju högre upp man kommer i organisation desto mindre acceptabelt är det, 
även när väldigt höga chefer har relationer med varandra” av en majoritet av 
undersökningsdeltagarna. Ingen kunde heller tänka ut någon effekt som stammar ur den 
typen av relation som skulle påverka arbetsgruppen positivt. Samtliga var även eniga 
om att det inte går att ha en situation där en chef har en relation med en direkt 
underställd. Om en sådan relation uppstår måste den ena omplaceras eller sluta helt i 
företaget eftersom ”det är en destruktiv kraft inom en grupp och förr eller senare 
kommer det att märkas på hela gruppen”. Det fanns också de undersökningsdeltagare 
som ansåg att eftersom det är så skadligt för gruppen är det just chefens ansvar att se till 
att en lösning nås snarast möjligt eftersom denne har ansvar för att se till att gruppen är 
väl fungerande. 
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Problematiken kring ett inkorrekt informationsutbyte ansågs av undersöknings-
deltagarna bli mer framträdande vid interhierarkiska relationer då ”man vet att chefen 
vet alltid lite mer än vad jag vet om saker som händer generellt på företaget och den 
personens chef vet lite mer och så går det så”. Om en chef för en avdelning har en 
relation med en anställd på avdelningen kommer det uppstå misstänksamhet om att den 
anställde vet mer eller tidigare får information än övriga i gruppen just på grund av 
relationen. Det finns enligt undersökningsdeltagarna en önskan hos varje medlem i en 
arbetsgrupp att ha tillgång till samma information som alla de övriga medlemmarna i 
gruppen. Det finns någon form av rättvisesträvan då information i sig ofta ger fördelar. 
Vidare upplevde några att det kan finnas en rädsla inte bara för att blir förfördelad utan 
även att en enskild anställd ”känner att där går hon eller han och vet kanske saker om 
mig som inte jag vill att de ska veta och det vet de bara för att de har ett förhållande 
med någon som är överordnad”. Den underställde parten kan även gynnas av sin 
relation med en chef genom att få fördelar gentemot sina medarbetare vad gäller 
tillgängligheten till chefen. Kommunikationsmöjligheterna kan också skilja sig eftersom 
”du kan säga precis vad du vill om dina kollegor till din chef som du har en relation till. 
Du kan liksom yttra precis vad som helst i regel”. Även detta upplevdes kunna skapa en 
känsla av orättvisa och avundsjuka framförallt i kombination med att det finns 
misstanke om att den underställde parten i relationen har tillgång till information som 
inte övriga har, kanske till och med information om de övriga. 
 
På samma sätt som vid en relation mellan två individer på samma hierarkiska nivå 
skulle flera av undersökningsdeltagarna gärna se att individerna i paret, kanske 
framförallt chefen, går ut med att relationen existerar och att denne vet att 
konstellationen kanske inte är optimal men att båda parter ska göra sitt bästa för att 
undvika negativa effekter och på så vis öppna upp en kanal för diskussion om problem 
skulle uppstå. En sådan kommunikation förutsätter dock, som påpekas av en 
undersökningsdeltagare, att de två individerna i paret själva är medvetna om den 
negativa påverkan deras relation faktiskt kan ha på deras medarbetare vilket dessvärre 
inte alltid är fallet, i varje fall inte till en början. 
 
Oron som kan uppstå utifrån dessa problem ansågs av undersökningsdeltagarna vara 
baserade i att den chef som ingår i en relation är jävig vilket ”gör det svårt att 
upprätthålla någon form av objektivitet”. Denna problematik kan uppstå så fort chefen 
som är involverad i en relation ska fatta någon form av beslut. Det behöver inte bara 
vara beslut som är direkt kopplat till dennes partner utan kan lika gärna röra 
arbetsgruppen i stort. Det kan också uppstå även om chefen har en relation med någon 
som inte står direkt under denne utan befinner sig lite längre ned i organisationen eller 
till och med på en annan avdelning. En undersökningsdeltagare uttryckte det som att 
”så fort det är människor som har auktoritet, som kan fatta beslut som påverkar andra 
människor så får det konsekvenser om man har relationer för man vet aldrig vad syftet 
är när man går in och agerar emot den personen. Det kommer alltid att vara tvivel tror 
jag.” 
 
Problem kan, enligt undersökningsdeltagarnas erfarenhet, även uppstå om chefen ska 
sätta lön på sin partner, ha utvecklingssamtal med partnern eller betygsätta densamma. 
Det kan också uppstå tvivelaktiga situationer vid tjänstetillsättning eller utformning av 
projektgrupper. Ytterligare en problematik sammankopplad med detta är att synen på 
den underställde i relationen kan komma att förändras om denne går framåt inom 
företaget. Trots att det inte alls är givet att det beror på relationen med en överordnad 
blir synen att ”konstigt att hon kom med på det, eller hur kunde hon veta det, eller vad 
hon verkar ha fått synas mycket nu. Det blir en syn på vem är det som coachar henne 
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nu” . Detta är en problematik som uppstår i och med att flera av undersöknings-
deltagarna ser grunden till misstankar som dessa som ”mer omgivningens uppfattning 
eller spekulationer än faktiska konsekvenser”. Flertalet undersökningsdeltagare tror att 
många av de individer som har interhierarkiska relationer i själva verket klarar av att 
hantera dessa objektivt och att upprätthålla en professionalism framförallt för att dessa 
inte vill att relationen ska uppfattas som ett problem men att omgivningens 
uppfattningar om det och förväntningar på det resulterar i att det ändå blir en ohållbar 
situation. Det pratas och funderas kring det vilket skapar en oro i gruppen. Som stöd för 
oron påpekar dock flera undersökningsdeltagare att ”man ska inte bara utgå från vad 
omgivningen spekulerar i för det kan ju också ha praktiska konsekvenser”. 

 
Om det finns en interhierarkisk relation men där individerna i paret befinner sig på 
nivåer med andra nivåer emellan kan risk uppstå för att andra kommer i kläm. En 
undersökningsdeltagare beskriver scenariot där ”jag är chef över en viss medarbetare 
som har en relation med min chef. När jag ska förhandla lön med den så ska det vara 
ganska starkt att hålla emot tanken att nu sitter jag och förhandlar lön med min chefs 
respektive samtidigt som de löner jag förhandlar fram ska godkännas av min chef.” Det 
är en situation där en individ som egentligen inte alls har med den romantiska relationen 
att göra väldigt lätt kommer att påverkas eller till och med styras av den eftersom en 
rädsla hos chefen mittemellan med stor sannolikhet riskerar att påverka dennes 
objektivitet och professionalism.  
 
Slutligen kan det enligt en del av undersökningsdeltagarna, om en interhierarkisk 
relation tar slut på ett mer eller mindre dramatiskt sätt, finnas risk för att det ”kanske 
ska ges igen. Det kanske finns bitterhet som kan gå ut över jobbet. Speciellt någon i 
chefsposition kan passa på att straffa någon, kan bli lite maktmissbruk kanske.” 
Interhierarkiska relationer verkar överhuvudtaget skapa trovärdighetsproblem inom 
organisationen i någon grad och detta egentligen oberoende av hur objektivt och 
professionellt de två individerna i paret än lyckas förhålla sig till varandra och till sina 
medarbetare. 
 
Positiva effekter 
Trots att många av undersökningsdeltagarna generellt ställer sig neutrala eller negativa 
till romantiska relationer på arbetsplatsen framkommer det också några positiva effekter. 
Framförallt verkar det bland undersökningsdeltagarna finnas en uppfattning om att när 
två individer inleder en relation som fungerar bra skänker det dem glädje och lycka. 
Dock talas det om glädjen som tillkommandes framförallt de två som inleder relationen. 
Den glädje som kan smitta av sig på övriga medarbetare talas framförallt om i termer av 
att ”många tycker att det är kul om man har följt de här personerna som varit ensamma 
länge och kanske sökt lyckan och så helt plötsligt så uppstår den på jobbet”. Glädjen 
som upplevs av de två individerna i paret anses även inverka positivt på produktionen 
eftersom om ”de som har varit olyckliga helt plötsligt blir lyckliga så bidrar ju det till 
produktionen på jobbet”. Dock verkar dessa positiva effekter inte vara knutet till att 
relationen finns mellan två individer på arbetsplatsen utan skulle sannolikt återfinnas 
även om någon på arbetsplatsen inledde en relation med någon utomstående. Den enda 
skillnaden blir att istället för att få en lycklig och mer presterande medarbetare får 
arbetsgruppen två. 
 
En annan positiv effekt som uttrycktes av en undersökningsdeltagare var att klimatet i 
gruppen kunde bli öppnare och att det blev mer högt i tak på grund av en romantisk 
relation i deras arbetsgrupp eftersom ”de (i paret) kunde ju säga nästan vad som helst 
till varann eftersom de kände varandra så väl, vilket gjorde att vi andra vågade också 
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bli lite mer personliga och det skadar ju inte att vara det”. Slutligen så var det en 
undersökningsdeltagare som föreslog mer praktiskt positiva effekter för organisationen 
under förutsättning att de två som är involverade i en romantisk relation har liknande 
arbetsuppgifter. De skulle då kunna ta över varandras arbetsuppgifter vid behov, såsom 
”när den ena går på föräldraledighet tar den andra över och så kan man hålla på 
litegranna och laborera så på så sätt kan det ju vara en fördel med det hela då”. 
 
Avslutade relationer 
Det scenario som undersökningsdeltagarna ansåg verka kunna innebära mest risker för 
negativa konsekvenser, bortsett från interhierarkiska relationer, är då relationen tar slut 
med de båda individerna i det forna paret kvar inom arbetsgruppen eller organisationen. 
Detta kan vara fallet då uppdelningen mellan privatliv och arbetsliv blir ännu svårare att 
upprätthålla vid ett uppbrott än under en pågående relation. Privatlivet tränger sig på 
arbetslivet och påverkar många av medarbetarna vilket kan skapa obehag och olust hos 
dem. En av undersökningsdeltagarna förklarar det med att ”man kanske inte alltid vill 
bli indragen. Och det är lite svårare att komma ifrån en arbetsplats för du måste ju vara 
på ditt jobb och då har man ingenstans att gå. Och hur mycket man än säger: det där 
får ni hålla utanför arbetsplatsen så är det nog svårt.” 
 
Ett avslutande av en relation kan enligt många undersökningsdeltagare också påverka 
medarbetarna såtillvida att den ena eller båda parterna i relationen som avslutas 
diskuterar den andra parten på ett nedlåtande vis med sina arbetskamrater vilket kan 
göra det svårt för dem att hålla sig neutrala. Det kan innebära att de medarbetare som 
finns omkring de två lätt tar ställning för den ena eller den andra. En 
undersökningsdeltagare pekar på att det i värsta fall kan ”bli schismer i gruppen, det 
kan bli för mycket fokus på sånt (ställningstagande) som gör att det tar energi från 
själva arbetet, så det kan påverka både relationer och arbete negativt”. Den här typen 
av tillstånd kan på så vis dränera hela gruppen på energi. Vidare påpekar en annan 
undersökningsdeltagare att när medarbetare tar ställning för och emot i den här typen av 
subjektiva ställningstaganden, kan det lätt skapas en polarisering delvis på grund av att 
det inte är baserat i något rätt eller fel utan det baseras på åsikter som i sin tur ofta är 
baserade på endast delar av ett skeende. Enligt denne tenderar individer ofta att ”utgå 
från en hel del valda sanningar och gör sig själv till en domare. Det kan ju riskera att 
splittra en arbetsgrupp”. I och med det här ställningstagandet är det även lätt att få en 
lite snedvriden syn på den part en individ tagit ställning emot, vilket kan påverka 
relationen mellan de två under en lång tid. Det anses av enstaka undersökningsdeltagare 
även finnas en stor risk för att den av de två som är mest tongivande i gruppen är den 
som har lättast att få genomslag för just sin ståndpunkt vilket innebär att bilden av den 
andre parten kan bli väldigt negativ, sannolikt till åtminstone viss del felaktigt. En 
undersökningsdeltagare pekar på vikten av att de medarbetare runt omkring denne 
tongivande individ försöker upprätthålla en objektivitet gentemot denne, att dessa 
”förstår att det här är en människa i kris och har en bild av verkligheten som kanske 
inte stämmer för alla andra även om den stämmer för honom just då”. Motsvarande 
anser samma deltagare att det är av vikt att medarbetarna försöker hålla i minnet, när 
den ena eller båda av individerna i den uppbrutna relationen beter sig märkligt eller illa 
på något sätt, att ”det är faktiskt just under den här perioden för den personen kanske 
aldrig har varit sån tidigare och kanske aldrig kommer vara det igen”. Det här lägger 
ett ansvar, inte bara hos de individer som ingick i relationen, utan även de som står 
utanför. 
 
De flesta av undersökningsdeltagarna såg en risk för att de två som inte längre har en 
relation kan få kommunikations- och samarbetsproblem. Ett uppbrott från en partner är 
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ofta påfrestande för en individ och som flera undersökningsdeltagare uppfattade det 
”svårare att hantera om man dagligen ska komma och möta den här personen och alltid 
ses och fika tillsammans och sitta i möten och så”. Den insikten gör att många 
medarbetare försöker visa hänsyn och anpassa sig efter individen som är olycklig. Det 
finns ett flertal exempel på när det kan uppstå besvärliga situationer på grund av att två 
individer vill ha så lite med varandra att göra som möjligt. Det kan uppstå problem med 
de mest basala organisatoriska företeelserna. Exempel är när ”man ska sammankalla till 
möte och tänka kan vi verkligen ta de här två? Hon kom och berättade hur hemskt det 
var och ska jag då låta mig påverkas av det yrkesmässigt och säga att vi kan inte ha det 
här mötet med båda, vi får ta henne sen” eller ”kan vi gå och äta lunch nu, nä det kan 
vi inte för nu är hon och äter lunch och då får vi vänta”. Många av de, i vanliga fall helt 
naturliga, sociala situationerna kan plötsligt bli väldigt problematiska och kräva extra 
arbete och planering av de som står omkring. En undersökningsdeltagare slöt sig till att 
det egentligen fungerar som under inledandet av en relation. ”Man vet att det finns en 
spänning eller det finns någonting som gör att jag kanske ska vara lite försiktig med vad 
jag säger och så. Så det är egentligen lite samma sak.” De flesta av 
undersökningsdeltagarna anser dock att det vore fel om de två individerna inte visades 
någon medkänsla eftersom de flesta av dem kunde känna att ”det är ju ändå den 
medmänsklighet som man ändå nånstans har. Man har ju ändå en förståelse för hur en 
sådan person, man eller kvinna, känner sig.” Dock ansåg de även att det måste finnas 
en begränsning för hur mycket medkänsla ska kunna påverka eftersom individerna 
”också har ett ansvar för att inte lamslå verksamheten”. 
 
Vidare sågs det av undersökningsdeltagarna som ett problem att överhuvudtaget ha 
olyckliga eller upprörda individer inom gruppen. Sådana problem ansågs visserligen 
vara en del av det organisatoriska livet men upplevdes anta större proportioner när det 
finns två individer inom samma avdelning eller grupp som är upprörda och olyckliga, 
där den ena eller båda dessutom försöker vinna över övriga medarbetare, kanske inte för 
att skada den andra men för att själv få stöd under sin svåra period. En 
undersökningsdeltagare uttryckte att det är lättare för gruppen att ta hand om en olycklig 
människa som har brutit upp med en utomstående partner, ”för då hade det bara varit 
en person och då hade gruppen kunnat liksom, ja det är synd om dig, så nu tar vi nästa 
punkt”. Risken finns att produktiviteten går ner eftersom en olycklig individ riskerar att 
”dra ur energi istället, på gränsen till terapiarbete någonstans”. När två individer som 
länge har varit tillsammans bryter upp finns det även ett oändligt antal ämnen som 
skulle kunna orsaka konflikt dem emellan. Om individerna i det fallet har svårt att 
separera sitt privatliv från sitt arbetsliv så finns risken för att ”folk troligtvis kommer att 
stå och gräla på varandra eller gå omkring och se sura ut och inte vill prata med 
varann och då stör ju det arbetskapaciteten”. Arbetskapaciteten kan i det här fallet 
störas på grund av att det blir dålig stämning i arbetsgruppen, vilket påverkar vissa 
individer mer än andra men lämnar få oberörda. 
 
Policy och regleringar 
Trots att undersökningsdeltagarna kunde se mycket risker och en mångsidig 
problematik med romantiska relationer på arbetsplatsen var det ingen av dem som ansåg 
att det bör förbjudas helt och hållet. Dock ansåg nästan samtliga att det är viktigt att föra 
upp till det diskussion i samband med att företagets kultur och värderingar diskuteras då 
det är viktigt att synliggöra problematiken samtidigt som det är viktigt för medarbetarna 
att veta hur företaget ställer sig, i den här frågan likväl som i andra frågor. 
 
Även om ingen av undersökningsdeltagarna ansåg att det generellt bör förbjudas, såg 
flera av dem fördelar med ett förbud, bland annat eftersom organisationen då ”slipper 
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den här typen av eventuella problem eller känsliga saker”. Flera undersöknings-
deltagare påpekar att det blir mycket lättare att ta upp och hantera negativa effekter så 
länge det finns en policy oavsett hur policyn ser ut eftersom ”har man aldrig pratat om 
det, har man aldrig talat om hur företaget ser på det då är det ju väldigt svårt att ta upp 
det”. Nackdelen, som lades fram av undersökningsdeltagarna, med att förbjuda den är 
typen av relationer helt och hållet är att problematiken med att individer har relationer 
vilka de i största möjliga mån försöker dölja ökar, men som en undersökningsdeltagare 
påpekade ”smyger, det gör ju folk ändå”. Dock skulle möjligheterna till den öppenhet 
som enligt undersökningsdeltagarna motverkar en del av misstänksamheten och oron 
som kan uppstå i samband med att en relation anas elimineras, medan relationer med 
största sannolikhet fortfarande skulle uppstå. Ytterligare en nackdel som lades fram var 
att ”man kan också tappa duktiga människor om någon måste sluta för att två 
kompetenta personer blir ihop”.  
 
En av de regleringar som ett flertal undersökningsdeltagare såg som fördelaktigt var ett 
förbud för en överordnad att vara tillsammans med en underordnad just för att det kan 
bli så problematiskt. Vidare ansåg ett flertal att ”det är viktigt att ta tag i det. Att man 
inte bara säger att det är okej. Då tycker jag inte att man respekterar alla andra 
anställda. Man måste respektera både de som blir kära och de som befinner sig runt de 
som blir kära i varandra.” De flesta undersökningsdeltagare ansåg vidare att det var 
viktigt att chef och personalavdelning har en löpande diskussion med de två individer 
som har en romantisk relation om hur de tycker att det fungerar och hur det påverkar 
övriga medlemmar i arbetsgruppen och i organisationen. En åsikt som delades av många 
var att det är självklart att det ska gå att ha en romantisk relation på arbetsplatsen och att 
”det ska inte behöva innebära något konstigt för varken medarbetare eller för 
företaget”. Det fanns hos samtliga undersökningsdeltagare en stark tro på individers 
sunda förnuft och professionalism. 
 
De flesta av undersökningsdeltagarna ansåg att det som ytterst avgör hur en relation, i 
varje fall mellan två individer på samma hierarkiska nivå, påverkar de medarbetare som 
finns runt omkring är i hur hög grad de två individerna i paret kan skilja på privatliv och 
arbetsliv. Vidare ansåg de flesta att det fanns större anledning att ingripa i en relation när 
övriga relationer inom arbetsgruppen eller organisationen blir lidande än när det 
inverkar menligt på produktionen. ”Det är inte det (produktionen) som skulle vara 
avgörande utan det är nog snarare hur det påverkar relationerna till, inte själva arbetet 
utan relationerna till andra människor på arbetsplatsen. Jag tror att det är det som är 
kärnan i det hela”. 

 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att studera hur romantiska relationer på arbetsplatsen 
upplevs framförallt av dem som inte själva är i relationen samt hur romantiska relationer 
påverkar medarbetare och organisation. Denna studies resultat visar i enlighet med den 
forskning som diskuterades i inledningen att många är neutralt inställda till romantiska 
relationer på arbetsplatsen. På samma sätt anser majoriteten av undersökningsdeltagarna 
att faktumet att romantiska relationer på arbetsplatsen uppstår är något naturligt och att 
det vore ytterst svårt att reglera emot dem. Vidare ser samtliga hellre en relation mellan 
två individer på samma hierarkiska nivå än på interhierarkisk nivå, även det i enlighet 
med tidigare studier. En anledning till att interhierarkiska relationer ofta ses med oblida 
ögon kan vara att individer tenderar att känna en större konkurrens med en medarbetare 
som har en relation med en överordnad. 
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Konkurrens och konflikt vid favorisering och inkorrekt informationsutbyte 
Konkurrens uppstår vanligen när en individ eller grupp når framgång på någon annan 
individs eller grupps bekostnad (Furnham, 2005). Detta kan upplevas vara fallet när en 
individ på grund av sin involvering i en romantisk relation favoriseras framför sina 
medarbetare. En individ som har tillgång till information eller som upplevs ha tillgång 
till information som andra medarbetare inte har kan ses som ett hot mot den egna 
ställningen då den individen kan få fördelar gentemot de övriga och kanske befordras på 
grund av detta. Flera undersökningsdeltagare uttryckte ett behov av att ha tillgång till 
samma information som de övriga medlemmarna av gruppen. När en befordran ska ske 
eller när individer ska utses till projektgrupper eller dylikt kan detta uppfattas som ett 
nollsummespel, någon eller några kommer få plats medan andra inte kommer det. Enligt 
Furnham (2005) uppstår en konflikt när en individ agerar på ett sätt som inte 
överensstämmer med någon annans intressen. En konfliktsituation uppstår när en 
individ upplever att ens mål är hotade. Många gånger behöver målen de facto inte vara 
hotade utan det räcker med att någon upplever dem vara det. Som flertalet 
undersökningsdeltagare uttryckte det så behövde det inte vara så att en individ som var 
involverad i en romantisk relation faktiskt fick fördelar av relationen utan det räckte 
med vetskapen om att det fanns en möjlighet att denne skulle få fördelar för att skapa 
oro i gruppen. Faktumet att en överordnad favoriserar en underordnad kan minska 
medarbetares motivation, skada den överordnades trovärdighet, samt sänka moralen i en 
arbetsgrupp i stort (Dragoni, 2006). Enligt Dragoni kan en överordnads beteende många 
gånger övertas av de underordnade. Om de underordnade anser att en överordnad beter 
sig omoraliskt eller på annat sätt inkorrekt, kan risken för att de underordnade ska göra 
detsamma öka. I värsta fall kan detta leda till ett sönderfall i gruppen. 
 
Vi och dem vid alliansbildning och förändrade relationer 
Konkurrens och konflikt har vidare en förmåga att skapa en polarisering i en grupp. 
Polarisering skapas av ett ställningstagande för eller emot. Det kan uppstå en känsla av 
vi mot dem. Även det att två individer på samma hierarkiska nivå i en arbetsgrupp 
inleder en relation kan skapa denna känsla. Majoriteten av undersökningsdeltagarna såg 
det som negativt om två individer i en relation gick för mycket upp i varandra och 
stängde ute andra. Detta kan bero på att medarbetarna runt omkring paret känner sig 
utestängda och kanske även känner att de lite grann förlorat en relation de hade med den 
ena eller båda av individerna i paret, vilket uttrycktes som problem av flera 
undersökningsdeltagare. Det kan då bli en känsla av att individerna i paret är en grupp 
och de runt omkring en annan. Även en sådan uppfattning kan skapa polarisering vilket 
i sin tur kan skapa en konflikt. Många undersökningsdeltagare ansåg att individerna i 
paret inte skulle visa så mycket ömhetsbetygelser eller ge varandra så mycket tid på 
arbetsplatsen. Istället tyckte de att de skulle fortsätta umgås med de övriga i gruppen 
och bete sig som ”vanliga kollegor”, på samma vis som de gjort sedan tidigare. 
Dessutom skapar de grupper individen identifierar sig med en bild av vem denne själv 
är (Myers, 2005). Om en arbetsgrupp, i vilken en individ spenderar mycket tid, 
förändras på så vis att rollerna och relationerna i den förändras, kan det också finnas en 
risk för att denne måste justera sin egen roll i gruppen och därigenom lite av sin egen 
självbild. 
 
Även angelägenheten om att en relation ska offentliggöras så fort den är etablerad kan 
bottna i medarbetares önskan om att vara delaktiga. Enligt Riach och Wilsons studie 
(2007) anser deras undersökningsdeltagare att en romantisk relation berör hela 
arbetsgruppen och är därför inte något som enbart de två individerna i paret kan ställa 
krav eller göra anspråk på. Deras undersökningsdeltagare beskrev dock inte försök att 
hålla en relation hemlig i lika negativa ordalag som har gjorts i den här studien utan de 
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nöjde sig med att det inte var varken önskvärt eller möjligt. Anledningen flera 
undersökningsdeltagare här ger till att en relation inte bör hållas hemlig är att det skapar 
en oro i gruppen att ana hur det ligger till men att inte veta. Denna oro skulle kunna 
bottna i att medlemmarna i gruppen känner att gruppen på något vis är hotad. Det pågår 
något i gruppen som de enskilda medlemmarna har svårt att sätta fingret på. Sannolikt 
är den här oron större dess mindre gruppen är och dess närmare medlemmarna i den är 
varandra. Detta är sannolikt eftersom det är troligt att en mindre grupp förlitar sig mer 
på varandra än en större grupp samt känner av förändringar snabbare och tydligare än 
medlemmar i en större grupp. Detta stöds av flera undersökningsdeltagares åsikt om att 
risken för att problem skulle uppstå ökar i en mindre och tightare arbetsgrupp. Det 
ansågs där kunna vara svårare att skilja arbetsliv och privatliv åt för de två individer 
som är involverade i paret vilket ansågs få en negativ inverkan på hela arbetsgruppen. 
Vidare diskuterades öppenhet i den här studien även som underlättandes vid hantering 
av eventuella problem som uppstår på grund av relationen vilket inte görs i Riach och 
Wilsons studie (2007). 
 
Ett annat skäl till polarisering kan vara att en relation tar slut med båda individer kvar 
inom arbetsgruppen eller organisationen. Avslutandet av en relation är ofta svårt såväl 
för den som avslutar som den som blir övergiven. Uppbrottet följs nästan alltid åt av en 
förhöjd upptagenhet med den förlorade partnern. Denna åtföljs av sorg, vilken sedan 
åtföljs av en period under vilken relationens två individer börjar separeras från varandra 
emotionellt (Hazan & Shaver, 1994). Hazan och Shaver anser att ett uppbrott av ett 
sådant emotionellt slag är en process snarare än en händelse. När individen som 
relationen har avbrutits med finns kvar i ens närhet kan processen hindras och saktas 
ned, vilket även uppfattades av undersökningsdeltagarna som inte själva skulle vilja 
vara i en situation där en fortsatt nära interaktion med den tidigare partnern var 
nödvändig. Den första perioden av upptagenhet kan förlängas när de två individerna är 
så nära inpå varandra. Detta skulle kunna vara en förklaring till att många som bryter 
upp med sin partner men ändå har denna kvar i sin omedelbara närhet på arbetsplatsen 
känner ett så stort behov av att diskutera denne med sina arbetskamrater. I och med att 
individerna som brutit upp kanske inte kommit så långt i processen mot att även 
emotionellt separeras från varandra kan den här typen av kommunikation bli den 
negativt laddade som undersökningsdeltagarna diskuterade, vilket i sin tur kan skapa 
den polarisering i arbetsgruppen som många kunde se en risk för. När två individer i en 
arbetsgrupp har en öppen konflikt eller samarbetsproblem kan det bli svårt för övriga 
gruppen att hålla sig neutrala och ställningstagande från de övriga gruppen kan i 
förlängningen orsaka en splittring i hela gruppen. En konflikt mellan två individer i en 
grupp smittar lätt av sig till även övriga medlemmar av gruppen på grund av band 
individerna emellan och kan då resultera i de schismer i gruppen som någon 
undersökningsdeltagare talade om. 
 
Attributionsteori 
En annan förklaring till att misstanke om konkurrens uppstår är ett attributionsfel. När 
en individ i en relation innehar information dess medarbetare inte har eller får en 
löneförhöjning som inte alla andra i arbetsgruppen får kan det vara lätt för övriga 
medarbetare att felaktigt attribuera detta till individens involvering i relationen trots att 
det kanske egentligen berodde på individen kompetens. Detta kan kopplas till åsikten 
om att det är mer medarbetares uppfattningar, förväntningar eller spekulationer än 
faktiska konsekvenser av de romantiska relationerna som ligger till grund för misstankar 
samt kan skapa problem. Det är enligt Proni, Gilovich och Ross (2004) vanligare för en 
individ att felattribuera händelser eller företeelser som påverkar denne negativt, då det 
kan vara lättare för denne att utgå ifrån att en medarbetare fick jobbet som denne själv 
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ville ha för att medarbetaren har en relation med någon annan inom företaget än att inse 
att den andre fick jobbet helt enkelt för att denne är mer kompetent. När det kommer till 
interhierarkiska relationer kan en åsikt om, eller kanske snarare en rädsla för, att de egna 
målen och intressena ska bli hotade på grund av att en medarbetare har en relation med 
en överordnad vara baserad i en fördom om att den underordnade parten i en 
interhierarkisk relation utnyttjar sin relation för att vinna fördelar. På samma vis antas 
fördomar öka när den egna självkänslan är hotad enligt teorin om social identitet som 
lades fram av Tajfel och Turner under tidigt 70-tal. Individer uttrycker, enligt teorin, mer 
fördomsfullhet när deras självkänsla på något vis blivit hotad, att nedvärdera andra kan 
göra att den egna självkänslan ökar (Myers, 2005). I det här fallet nedvärderas de två 
individerna i ett interhierarkiskt par, såväl den överordnade som ”borde veta bättre” som 
den underordnade som kan misstänkas ha en relation om inte bara för fördelarnas skull 
så kanske i varje fall delvis därför. Som en undersökningsdeltagare uttryckte det kan det 
blir en felaktig syn på den medarbetaren. 
 
Policy och regleringar 
Samtliga undersökningsdeltagare var överens om att det är viktigt att i en organisation 
ha någon form av strategi för hur romantiska relationer på arbetsplatsen bör hanteras. 
De ansåg att det var viktigt att diskutera det i samband med att övriga värderingar i 
företaget diskuterades och klargjordes. Detta innebär att det inte enbart är arbetsgivaren 
som anser att det är viktigt att ha någon form av policy för hur denna typ av relationer 
bör hanteras av såväl organisationen som av dem som är involverade i relationen. 
Såsom tidigare har diskuterats av Lieber (2008), verkar en policy som förhindrar 
överordnade från att ha romantiska relationer med sina underordnade vara den som är 
mest önskvärd. Vidare verkar undersökningsdeltagarna även dela hennes åsikt om att ett 
totalförbud mot relationer på arbetsplatsen inte är att föredra. Detta kan bero på att 
eftersom undersökningsdeltagarna ser uppkomsten av den här typen av relationer som 
ett naturligt socialt samspel mellan individer så ter det sig underligt att förbjuda dessa. 
Vidare kan medarbetare anse att det utmanar ens integritet att inte själv få bestämma 
vem en relation ska inledas med då detta kan ses som en del av en individs privatliv. Då 
många är angelägna om att separera arbetsliv och privatliv kan det tolkas som att ens 
arbetsliv gör intrång på privatlivet. Omvänt kan dock medarbetare även se det som att 
medarbetares privatliv gör intrång på arbetslivet när dessa har relationer på 
arbetsplatsen, vilket även det påpekades av undersökningsdeltagarna. 
 
Metoddiskussion 
En kvalitativ studie med datainsamling bestående av halvstrukturerade intervjuer valdes 
då författaren framförallt var intresserad av undersökningsdeltagarnas kvalitativa 
upplevelser och erfarenheter samt subjektiva bedömningar av romantiska relationer på 
arbetsplatsen. Även skiftningarna i upplevelserna av fenomenet var det som uppfattades 
som intressant och författaren syftade till att fånga in så mycket skiftningar som möjligt 
inom området utan något egentligt intresse för frekvenser för upplevelserna. Då det är 
ett komplext fenomen med många varierande tänkbara effekter bedömdes 
semistrukturerade intervjuer kunna fånga åsikter och attityder på ett bra sätt då 
undersökningsdeltagarna i och med det fick tillfälle att uttrycka sina åsikter och ha 
möjlighet att utveckla dessa och förklara hur de menar och tolkar olika företeelser och 
beteenden. 
 
Genom att utgå helt från de transkriberade intervjuerna vid utformningen av resultatet 
finns en god överensstämmelse med data samt en god empirisk förankring. Flera 
aspekter av den diskuterade problematiken är även beskrivna utifrån flera olika 
undersökningsdeltagares perspektiv och belysta genom flera citat av dessa. I resultatet 
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har ytterst få egna tolkningar redovisats då dessa istället redogjorts för i diskussionen 
för att underlätta förståelsen för vad som är undersökningsdeltagarnas åsikter och vad 
som är författarens tolkningar. I diskussionen används stöd av såväl data som tidigare 
forskning för att få en så meningsfull och verklighetsnära bild som möjligt av 
individernas upplevelse av företeelsen. Intervjuguiden som användes under intervjuerna 
är i stort baserade på tidigare forskning och redan befintliga teorier. På många sätt 
överensstämmer data med det som kommit fram under denna tidigare forskning, vilket 
även det skulle kunna tyda på en god överensstämmelse med verkligheten. 
 
I urvalet begränsades undersökningsdeltagarna till enbart en tjänstemannaorganisation. 
Undersökningsdeltagarna varierade dock en del i ålder och även vad gäller kön samt 
position och arbetsuppgifter inom företaget. Skillnader i dessa kriterier ansågs innan 
undersökningen som viktiga för att få ett så brett resultat med så många aspekter och 
synvinklar som möjligt representerade. Det är dock möjligt att andra aspekter av 
fenomenet skulle ha framkommit om undersökningsdeltagarna varit i en annan ålder 
eller representerat en annan organisation. Dock anser författaren att företeelsen är 
relativt allmängiltig och därför bör resultera i ungefär samma påverkan och effekter för 
flera olika företag, åldrar och individer. Vidare diskuterar undersökningsdeltagarna i den 
här studien i många aspekter samma problem trots skilda bakgrunder, åldrar och även 
generell inställning till fenomenet, vilket tyder på en kvalitativ generaliserbarhet. I 
mycket tas även de aspekter som diskuterats i tidigare forskning upp även i denna studie 
trots att vissa undersökningsdeltagare ser lite annorlunda på dem. Samtliga individer 
hade även erfarenhet av fenomenet trots att detta inte var ett kriterium för att få deltaga i 
undersökningen vilket även det kan tyda på att det är ett allmängiltigt problem. Det är 
dock inte osannolikt att romantiska relationer på arbetsplatsen kan upplevas annorlunda 
inom helt annorlunda branscher. 
 
Då intervjuerna var halvstrukturerade föll det sig under intervjuerna så att frågorna 
ställdes i lite olika ordning och vissa aspekter behandlades mer ingående med vissa 
undersökningsdeltagare än med andra på grund av mer utrymme för följdfrågor. Detta 
kan bidra till att alla de aspekter av fenomenet som undersökningsdeltagaren upplevde 
inte kom med i intervjun bland annat på grund av tidsbrist. Det kan även vara så att 
vissa aspekter föll bort då de av undersökningsdeltagarna upplevdes som känsliga att 
diskutera. Dock har försök att minska en sådan effekt gjorts genom att tala i första hand 
om heterosexuella relationer vilka inte innefattar otrohetsaffärer gentemot en 
utomstående partner då detta skulle ha kunnat uppfattas av undersökningsdeltagarna 
som obekvämt att diskutera. Uteslutandet av dessa dimensioner kan dock resultera i att 
en del aspekter gått förlorade. 

 
 

Nytta och vidare forskning 
 

Den praktiska nyttan kan vara att ge personalavdelningar och dylikt en grund att stå på 
vid utformning av policy eller vid hantering av en relations negativa konsekvenser på 
medarbetare eller företag. Som framkommit av diskussionen ovan, är det en företeelse 
som kan orsaka en hel del problematik som dessutom påverkar långt fler än bara de två 
som är involverade i paret. Trots detta finns det enbart en begränsad diskussion kring 
det i de flesta organisationer. 
 
Vidare forskning kan täcka homosexuella relationer, relationer på arbetsplatsen mellan 
individer som även har relationer utanför arbetsplatsen, hur en relation påverkar de 
individer som har relationen när det kommer till förändring eller påverkan av deras 
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relation med kollegor och roll på företaget. Med de varierande åsikterna som här 
kommer fram kanske det också kan vara värdefullt att göra någon mer kvantitativt 
inriktad forskning för att se hur frekvenserna förhåller sig, att se huruvida den här typen 
av relationer ses som problematiska generellt och i så fall i vilken utsträckning. Även 
det kan vara värdefull information för ett företags ledning eller HR-funktion, samt en 
information som kan stödja ett policyutformande. 
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