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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka chefers syn på personalarbetet och vikten av 

de sociala relationerna på arbetsplatsen. Genom att använda oss av en kvalitativ metod och en 

fenomenologisk ansats har vi studerat hur de arbetar och motiverar medarbetarna samt hur de 

skapar och bevarar goda relationer. Empirin har samlats in genom tematiskt öppna intervjuer 

och totalt intervjuades tio stycken chefer inom kunskapsintensiva företag, begränsat till den 

privata sektorn. I enlighet med den fenomenologiska ansatsen är det chefernas egna tankar 

och upplevelser som har utgjort fokus i vår analys. Vidare har vi även kopplat det empiriska 

materialet till den tidigare forskningen och de teoretiska begreppen. Vi har använt oss av 

McGregors Teori X och Teori Y, där Teori X som ledarskapstyp har en lång tradition med ett 

mer “auktoritärt ledarskap” i fokus medan Teori Y anses vara det “bästa” ledarskapet med en 

positiv syn på människor. Studiens resultat har bidragit till forskningen med en mer detaljerad 

och djupare förståelse när det kommer till chefernas syn på personalarbetet samt vikten av de 

sociala relationerna på arbetsplatsen. Resultatet visar att ett bra ledarskap innebär ett 

coachande ledarskap där chefen ger konstruktiv feedback till medarbetarna samt med små 

medel hjälper dem att uppnå de uppsatta målen. Chefernas värderingar överensstämmer väl 

med McGregors Teori Y, alltså det “bästa ledarskapet”, men de innehar även vissa influenser 

av Teori X. Resultatet visar även att de sociala relationerna och klimatet i arbetsgruppen 

tillsammans med att medarbetarna känner sig sedda och hörda är A och O. I likhet med den 

tidigare forskningen visar våra resultat att goda sociala relationer är av största vikt, när det 

kommer till välmående och att motivera sina medarbetare till att prestera samt att nå de 

uppsatta målen, både de individuella och de gemensamma.  
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1. Inledning 

I dagens kunskapsintensiva branscher med kostnadseffektiva strategier ställs alltid frågan; “Är 

medarbetarna de som skapar vinst och framgång eller är de en kostnad som kan minskas på 

vid behov?” (McGregor, [1960] 2006: vii). Synsättet att de anställda är företagets viktigaste 

resurs tillsammans med deras kompetens, motivation och kapacitet är avgörande för 

företagets överlevnad och framgång (Ljusenius & Rydqvist, 1999: 10). En motiverad personal 

ökar inte bara produktiviteten och effektiviteten, utan det skapar också en lojalitet som gynnar 

företaget i det långa loppet då det bevarar duktig personal och skapar ett gott rykte utåt. Så 

förutom kostnadseffektiva strategier behövs strategier för att skapa en motiverad personal för 

att kunna öka produktiviteten och framgången (ibid). Ledarskapsstrategierna cheferna 

använder sig av samt deras värderingar vill vi undersöka mer i denna uppsats. Vidare är denna 

uppsats arbetssociologisk och kommer också riktas in mot de sociala relationerna på 

arbetsplatsen och hur cheferna arbetar för att skapa goda relationer och ett bra klimat.  

 

En stor del av personalarbetet inkluderar också arbetsmiljöarbete, både vad de som 

arbetsgivare måste göra samt bör göra (Lindberg & Vingård, 2012). En god arbetsmiljö kan 

både förhindra arbetsskador och förbättra livskvalitén samt hälsan för individer. Medan en 

sämre arbetsmiljö kan leda till sjukskrivning, rehabilitering, vård och sämre hälsa. Det i sig 

kan innebära stora kostnader för den enskilda individen, företaget och samhället i stort. 

Därmed finns det en samhällelig vinst till att förbättra arbetsmiljön (ibid). När det kommer till 

arbetsmiljö handlar det inte enbart om ergonomi och lagom arbetsbörda, utan de sociala 

relationerna spelar också en stor roll (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005: 27-28). Ett 

positivt arbetsklimat och god samarbetsförmåga är en förutsättning för att skapa en god och 

attraktiv arbetsplats. Men samtidigt som de sociala relationerna bidrar till lycka kan de också 

vara orsaken till många problem (ibid). Många studier från arbetslivet visar att ett svagt stöd 

från kollegor och chefer kan få negativa konsekvenser på hälsan. Stressen som uppkommer av 

dåliga relationer är mycket mer påtaglig och påfrestande än den arbetsrelaterade stressen 

(Angelöw, 2002: 152). Chefer är därmed en viktig del av arbetet för de anställdas 

psykosociala arbetsmiljö och de sociala relationerna på företaget (Lindberg & Vingård, 2012). 
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Sammanfattningsvis är en god stämning och bra relationer till både kollegor och chefer en 

förutsättning för att en individ ska må bra på arbetsplatsen.  

I denna studie intervjuar vi chefer som arbetar nära personalen för att få en subjektiv bild i hur 

de upplever arbetspraktiken med inriktning mot ledarskap och sociala relationer. Detta är 

intressant med anledning av att tidigare studier inom arbetssociologin å ena sidan fokuserat på 

medarbetarnas syn och upplevelse av arbetssituationen, såsom hälsa, tillfredställelse och 

inflytande. Och å andra fokuserat på arbetsgivarnas perspektiv med intresse mot effektivitet 

och lönsamhet (se avsnitt 2.). Med anledning av detta anser vi att det är av stort intresse, och 

ett bidrag till forskningen, att studera och presentera en mer detaljerad och djupare förståelse 

av chefernas perspektiv på arbetspraktiken samt vikten av de sociala relationerna.  

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka chefers syn på personalarbetet och vikten av de 

sociala relationerna på arbetsplatsen. 

 Hur arbetar cheferna rent praktiskt med personalarbetet samt vilka delar i ledarskapet 

lägger de störst fokus på i sin roll som chef? 

 Vilken typ av ledarskap motsvarar chefernas värderingar? 

 Hur strävar cheferna efter att skapa och bevara goda relationer samt hur hanterar de 

mindre bra relationer på arbetsplatsen? 

1.2. Avgränsningar 

I denna studie kommer vi att lägga fokus på chefer som arbetar mot tjänstemän inom 

kunskapsintensiva företag
1
 i den privata sektorn. Företag inom kunskapsintensiva branscher 

växer kraftigt samt tar en allt större plats på arbetsmarknaden och bör därmed intressera oss 

av fältet (Thompson & Mchugh, 2009: 141). Vidare har vi valt chefer som blivit utsedda på 

formella grunder och som arbetar nära personalen. Det vill säga HR-chefer, mellanchefer, 

gruppchefer eller liknande, då dessa har den vardagliga kontakten med medarbetarna samt 

                                                 
1
 Kunskapsintesiva företag kan definieras lite olika. I den här uppsatsen definieras det främst som företag med 

högutbildad personal. Exempel på sådana yrken är ekonomer, jurister och yrken inom IT. Personalen inom 

dessa företag är oftast specialister eller experter inom just sitt område (Nationalencyklopedin). 
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arbetar aktivt med de frågor vi vill undersöka i denna uppsats. Sociala relationer är ett 

komplext begrepp och som kan appliceras på olika sätt (Härenstam & Bejerot, 2010: 10).  

I denna studie avgränsar vi oss till arbetsrelaterade relationer, det vill säga relationer kollegor 

emellan och mellan chefer och underordnade. Nämnda relationer är en stor del av vardagen på 

arbetsplatsen och har därmed en stor inverkan på arbetsprestationen (ibid). I denna studie har 

vi därmed valt att inte blanda in en tredje part som kunder eller liknande, detta med anledning 

av att tidigare forskning har visat att relationerna på arbetsplatsen har större betydelse för 

hälsan än en tredje part (Härenstam & Bejerot, 2010: 36).  

1.3. Disposition 

Uppsatsen inleds med tidigare forskning och en sammanställning av studiens teoretiska 

utgångspunkter, därefter redovisas studiens metodavsnitt. Vidare presenteras resultat och 

analys av det empiriska materialet i relation till tidigare forskning och teori. Slutligen följer en 

diskussion med en sammanställning av studiens slutsatser och avslutningsvis förslag till 

vidare forskning.  

2. Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom arbetslivssociologin har fokuserat på samspelet mellan arbetsgivarna 

och arbetstagarna men har påverkats av de partsmotsättningar som funnits mellan båda parter 

(Nationalencyklopedin). Arbetsgivarna har å ena sidan intresserat sig för forskning inom olika 

arbetsförhållanden och metoder samt hur dessa har inverkat på produktiviteten och 

lönsamheten. Arbetstagarsidan har å andra sidan intresserat sig för arbetstagarnas välfärd, 

hälsa, tillfredsställelse och inflytande i arbetslivet. Tillbaka i tiden, runt 1950- och 1960-talen, 

ansåg många forskare inom arbetssociologin att högsta produktivitet och effektivitet 

uppnåddes med en stark arbetsdelning, kontroll och övervakning. Forskarna under 1960- och 

1970-talen och framåt ansåg att högre inflytande av medarbetarna i arbetet istället främjade 

produktiviteten. Att studera samspelet mellan parterna är idag fortfarande en central del inom 

arbetssociologin samt att studera växelspelet mellan anställdas inflytande och tillfredsställelse 

i arbetet i förhållande till produktiviteten och lönsamhet (ibid).  
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Ledarskapet är något som omfattar samtliga delar i vår studie och är ett brett område som det 

skrivits och diskuterats om från alla möjliga olika synvinklar (Kairosfuture, 2012). Vissa 

trender gällande ledarskap kommer och går medan andra stannar permanent. Medan man 

under 1990-talet starkt fokuserade på kostnadseffektivitet så upplever cheferna att de under 

sena 2000-talet istället har lagt mer fokus på bland annat coaching samt värderingstyrda 

organisationer. Med andra ord fokus på de värderingar, och etiska normer, som bör ligga till 

grund för verksamheten inom organisationen eller företaget. Värderingar kopplas också ofta 

samman med kultur vilket många anammar och eftersträvar som ett framgångsrikt koncept 

(ibid). Coacha innebär att cheferna guidar och stöttar individerna, och för att kunna coacha är 

det viktigt att chefen sätter sina personliga intressen åt sidan och istället framhäver 

medarbetarnas kapacitet och möjligheter till att utvecklas (Gjerde, 2012: 33-34). Dock får 

coachingen genomslagskraft först när medarbetarna själva är mottagliga för coachingen, alltså 

att de deltar aktivt och tar eget ansvar för sin egen utveckling (Gjerde, 2012: 32-33).  

 

Nedan presenteras tidigare forskning inom olika områden som är relevanta för studiens syfte, 

för att på så sätt ge en intressant och tydlig bakgrund. Avslutningsvis redogörs det för vad vår 

studie bidrar med till forskningen samt knyter an till kommande teoriavsnitt.  

2.1. Motivation 

Motivation är ett centralt begrepp inom arbetsmarknadsforskningen och det finns flera stora 

teoretiker som har studerat vilka behov medarbetarna har och vad som skapar motivation och 

arbetstillfredsställelse (Lindmark & Önnevik, 2006: 34). Elton Mayo var en teoretiker vars 

grundtankar härstammar från Human Relations (se avsnitt 2.5.) och under ledning av Elton 

Mayo genomfördes under 1930-talet ett forskningsprojekt där de ville undersöka vad som 

påverkar produktiviteten hos de anställda (Thompson & Mchugh, 2009: kapitel 4). I korta 

drag innebar projektet en undersökning i hur de fysiska faktorerna i arbetsmiljön, såsom 

ljusstyrka, luftfuktighet och temperatur, påverkade de anställdas produktivitet och effektivitet. 

Resultatet visade exempelvis att oavsett om temperaturen faktiskt ändrades eller att någon 

enbart hävdade att den ändrades till det bättre påverkade det medarbetarnas produktivitet 

positivt. När alla resultat var redovisade drog forskarna slutsatsen att produktiviteten ökade 

konstant under projektets gång som berodde på att de anställda blev uppmärksammade och 
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sedda. Inte med anledning av att arbetsmiljön i sig blev bättre, för även när den försämrades 

blev det en produktivitetsförbättring (ibid).  

2.2. Psykosocial arbetsmiljö 

Tidigare forskning visar att psykiska besvär är en av de stora orsakerna till att vi har så många 

sjukskrivningar på våra arbetsplatser (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005: 28). 

Arbetsgruppen är den viktigaste delen av organisationen när det handlar om den psykosociala 

arbetsmiljön
2
, eftersom det är den som formar klimatet. Detta betyder kort och gott att vi är 

varandras arbetsmiljö. En förutsättning för en bra psykosocial arbetsmiljö är dock att varje 

individ enskilt tar ett personligt ansvar (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005: 31-32). Med 

andra ord krävs det att individerna uppför sig anständigt och på ett korrekt sätt mot sina 

kollegor (ibid).  

 

Arbetet med den psykosociala arbetsmiljön är inte helt lätt eftersom varje enskild individ har 

sin egen upplevelse av en och samma faktiska arbetsmiljö (Lennéer-Axelson & Thylefors, 

2005: 32). Hur en individ kan uppleva arbetsmiljön kan vara kopplat dels till förhållanden på 

arbetsplatsen, men också till tidigare erfarenheter samt individens privata livssituation. Denna 

upplevelse färgas av personliga behov och ambitioner. Ett exempel på detta är att vad en 

individ kan uppleva som en stimulerande frihet, kan en annan individ uppleva som ett 

ångestskapande kaos (ibid). För att reda ut detta belyser man vikten av bra och kontinuerliga 

medarbetarsamtal samt vikten av en tydlig och medveten kommunikation (Carlsson & Grape, 

2006: 31). Som nämndes inledningsvis i detta stycke har arbetsgruppen en väsentlig roll inom 

den psykosociala arbetsmiljön och hur gruppen fungerar är avgörande för både individers 

välmående men också för företagets effektivitet (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005: 34). 

Stor del av den psykiska arbetsmiljön kopplas därmed ihop med de sociala relationerna.  

                                                 
2
 Begreppet psykosocial arbetsmiljö kom att bli ett nyckelord på 1970-talet och begreppet har inte varit helt 

enkelt att definiera. Den vanligaste definitionen är dock att begreppet psykosocial avser samspelet mellan en 

individ och dess omgivning. Det är samspelet mellan individen och arbetsmiljön, och speglar hur individen 

påverkas, påverkar samt utvecklas i samspel med omgivningen och andra individer (Lennéer-Axelson & 

Thylefors, 2005: 24-25). 
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2.3. Sociala relationer 

I arbetslivet arbetar individer sällan ensamma utan interagerar ofta med andra människor där 

arbetet ofta sker tillsammans med, åt eller under andra människor (Härenstam & Bejerot, 

2010: 84). Därav har de sociala relationerna en betydande roll för hur väl du kan utföra 

arbetsuppgifterna samt hur du trivs på arbetet (Härenstam & Bejerot, 2010: 7). Den sociala 

gemenskapen på en arbetsplats är en viktig del av vardagen och dess förutsättningar. Sociala 

relationer är nödvändigt för att begripa sin omvärld och kunna utveckla en identitet i 

arbetslivet. Vidare påverkar de bland annat karriärmöjligheterna och positionen i arbetslivet, 

genom kontakten med chefer, andra anställda och ibland kunder. De sociala relationerna kan 

även påverka vår hälsa, exempelvis i sättet vi klarar av och hanterar stress samt andra 

psykiska och fysiska påfrestningar i arbetet (ibid). Forskning, från flera decennier tillbaka, har 

visat att sociala relationer till chefer och medarbetare är en av de saker som har värderats 

högst när det kommer till arbetstagarnas motivation, arbetstillfredställese och hälsa 

(Härenstam & Bejerot, 2010: 14). Det har också visat sig att vad som är bra för medarbetaren 

är också bra för företaget (Härenstam & Bejerot, 2010: 17).  

 

Fältet av sociala relationer i arbetslivet är oerhört brett och det är viktigt att särskilja de 

positiva relationerna från de negativa (Härenstam & Bejerot, 2010: 18). Positiva relationer 

genererar exempelvis i en känsla av erkännande eller tillgivenhet och ger dessutom stöd åt 

individen. Negativa relationer kan leda till konflikter, kränkningar samt en psykisk 

påfrestning för individen (ibid). Genom sociala relationer skapas även tillit till andra individer 

och därmed ökar möjligheterna att nå de gemensamma målen i arbetet (Härenstam & Bejerot, 

2010: 7).  

 

Tillbaka i tiden, i det traditionella industrisamhället med hierarkiska strukturer och 

byråkratiska modeller var rollerna tydligare (Härenstam & Bejerot, 2010: 9). Det innebar en 

tydlig organisering där alla hade en plats som skapade tydliga spelregler för medarbetare och 

chefer, alla visste hur de skulle förhålla sig till varandra. Idag ser vi en förändring och den 

traditionella modellen är inte längre modern. Idag är det heller inte lika vanligt med en stark 

och långvarig relation till arbetsplatsen och man kan säga att arbetsgemenskapen är mer 

flyktig. Att skapa goda relationer tar tid och det är svårare att bevara dem när medarbetare och 

chefer oftare byts ut, vilket idag sker i större utsträckning (ibid). Med andra ord anser vi att 
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det inte är någon tvekan om att de sociala relationerna och beteenden i arbetslivet är av stor 

vikt och att vi kontinuerligt bör fortsätta studera dem då förutsättningarna och innehållet i 

dem ständigt förändras. 

2.4. Kunskapsintensiva företag 

Tidigare forskning fokuserar till stor del på Human-service organisationer då man i dessa 

organisationer även arbetar med en tredje part såsom en kund eller en patient, vilket 

komplicerar relationerna ytterligare (Härenstam & Bejerot, 2010: 84). Vidare är det 

organisationer vars syfte är att hjälpa eller undervisa andra människor. Sådana yrken kallas 

ofta “livsyrken” och exempel på sådana yrken är sjuksköterskor, läkare, lärare och 

socionomer. En sjuksköterska eller läkare bygger exempelvis upp en relation med en patient. 

Med detta sagt är de sociala relationerna inte obetydelsefulla i andra yrken men i dessa yrken 

är de mer komplicerade vilket gör att stort fokus i forskningen valts att läggas på sådana 

organisationer (ibid). 

 

Tidigare forskning har visat att arbetstagare i kunskapsintensiva företag ansetts som en 

välmående grupp med god hälsa, men något har förändrats (Härenstam & Bejerot, 2010: Del 

I). Analysen av en större longitudinell studie som Berntson m.fl. genomfört (2005), 

presenteras i Härenstam och Bejerot (2010: Del I). Studien visar att en av de grupper som 

utsätts mest för negativa sociala relationer är akademiker och de som arbetar i 

kunskapsintensiva företag. Studien genomfördes 2004-2006 och innefattade 2421 

slumpmässigt valda förvärvsarbetare (Berntson m.fl. 2005). Resultatet visar att denna grupp 

inte får det stöd från chefer och medarbetare de behöver för att må bra (ibid). Utifrån detta 

resultat är det motiverat att lägga mer fokus på kunskapsintensiva branscher och de sociala 

relationerna.  

2.5. Human Relationsrörelsen 

Det finns, som tidigare nämnt, olika ansatser eller inriktningar inom organisationsteorin och 

arbetssociologin. Då vi i denna studie riktar in oss mot chefers syn på personalarbetet och 

framförallt de sociala relationerna på arbetsplatsen har vi valt att gå djupare in på en 
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organisationsteoretisk skola, Human Relationsrörelsen. Denna skola riktar in sig på just de 

sociala relationerna i arbetsgruppen och vikten av en informell del i organisationen.  

 

Human Relationsrörelsen växte fram under 1900-talet där motivation och stimulans var 

viktiga begrepp för att skapa en sund arbetsplats (Lindmark & Önnevik, 2006: 21). 

Grundprincipen inom Human Relationspraktiken är en demokratisk ledning där man utgår 

från att människan är en social varelse. God kommunikation, teamarbete och socialt ledarskap 

ligger därmed i fokus (Thompson & Mchugh, 2009: 49). Många tidiga teoretiker inom Human 

Relations kritiserade bland annat Taylorismen, eller Scientific Management som det också 

kallas, som ansågs antisocialt och som ställde orimliga krav på arbetstagaren. Taylorismen 

fortsatte, liksom andra stora teoretiker såsom Max Weber, i en byråkratisk anda och strävade 

efter att kontrollera alla delar av arbetet. Taylor ansåg att arbetsdelning och 

arbetsspecialisering var det bästa sättet att organisera arbetet på (Thompson & Mchugh, 2009: 

35). Inom Human Relations ville man istället undvika detta “löpande band” och sluta se 

arbetstagaren som en maskin (Thompson & Mchugh, 2009: 45).  

 

Inom Human Relations utgick man i grunden från de problem och oroligheter som fanns på 

arbetsplatserna och drog slutsatserna att de sociala relationerna spelade en väldigt stor roll för 

arbetssituationen (Thompson & Mchugh, 2009: 50). Arbetstagarnas behov av trygghet och 

samhörighet visade sig vara viktigare än de materiella förmånerna för att öka produktiviteten, 

motivationen och arbetsmoralen. Mot denna bakgrund fick fler chefer utbildning inom sociala 

färdigheter och icke-auktoritärt ledarskap, alltså humanare ledarskap. Vidare växte 

personalavdelningarna sig allt större och användandet av attitydsundersökningar blev allt 

vanligare (ibid).  

 

Human Resource Management (HRM) som begrepp
3
, har utvecklats från Human Relations,  

                                                 
3
 HRM-begreppet innehåller tre olika nyckelord; Human, Resource och Management. Human är den första delen 

och står för den mjuka delen av begreppet och handlar om att se medarbetaren som en individ med känslor 

och behov. Resource är den hårda delen av begreppet och innebär att ledningen ser individen som en resurs 

eller ekonomisk faktor av vilket slag som helst i resultat- och balansräkningen. Management i begreppet 

handlar om det strategiska ledarskapet och består av fyra delar; ledarskapsteori, ledarförmåga, politik samt 

kontroll (Lindmark & Önnevik, 2006: 24-26). 
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men används mest frekvent idag. Begreppet växte fram främst under 1980-talet och handlar 

liksom Human Relationsrörelsen om medarbetarna och deras motivationsfaktorer (Lindmark 

& Önnevik, 2006: 21). Vidare är det viktigt ur ett HRM-perspektiv att personalen känner 

tillhörighet och känner en “vi-känsla” på arbetsplatsen för att de sociala behoven ska kunna 

uppfyllas (Lindmark och Önnevik, 2006: 35-36). Exempelvis kan chefen ändra om i ett 

kontorslandskap, se till att det finns fler naturliga mötesplatser för personalen samt anordna 

teamaktiviteter för att tillgodose de sociala behoven. Som chef är det viktigt att tänka på vilka 

behov personalen har och i så stor utsträckning som möjligt uppfylla dessa behov. Om chefen 

lyckas med detta ger det goda förutsättningar för en motiverad och engagerad personal (ibid). 

Balansen mellan fokuseringen på arbetsuppgifterna och de sociala relationerna i arbetet är av 

yttersta vikt för att uppfylla de mål och strategier som krävs i organisationen (Lindmark & 

Önnevik, 2006: 22-23). Självklart måste ledning och chefer ibland vara mer 

uppgiftsfokuserade men ibland kan behovet vara tvärtom där uppgifterna behöver läggas åt 

sidan för att helt fokusera på relationerna för att kunna ta tag i de problem som finns samt öka 

effektiviteten genom att ge ny energi åt medarbetarna. Denna situationsanpassning är ett 

typexempel inom HRM-området där det handlar om att se varje enskild individs behov samt 

behoven i gruppen som helhet (ibid). 

 

Varför HRM fick en högre genomslagskraft under 1980-talet och framåt beror främst på att 

samhället har förändrats mot ett mer kunskapsbaserat arbetssätt (Lindmark & Önnevik, 2006: 

21). Man har insett att medarbetarna är nyckelpersonerna för framgång och ett 

konkurrenskraftigt försprång, det går inte längre att se människorna som maskiner som ska 

utföra ett mekaniskt arbete. Man har också insett att agerande och beteende i arbetet påverkas 

av belöningar, kultur och ledarskapet. Sammanfattat så är den viktigaste delen av HRM att se 

till den enskilda individen bakom arbetet och som kan växa och utvecklas, det vill säga 

personalarbetet handlar om så mycket mer än bara löner och statistik över produktionen 

(ibid).  

 

Det finns många teorier om hur arbetet bör vara organiserat för att skapa en motiverad och en 

välmående personal (Härenstam & Bejerot, 2010: 13). Största delen av den empiriska 

forskningen i ämnet har bedrivits under 1950- till cirka 1980-talet, det var också under denna 

tid som många teorier och modeller utvecklades (ibid). Under denna tid bestod arbetsplatserna 
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mest av industriföretag och det är därmed svårt att bedömma hur dessa teorier och modeller 

kan användas i exempelvis kunskapintensiva företag (Forte, 2012). Men med det sagt finns 

det ändå intressanta aspekter att studera vidare på idag. Nedan följer ett teoriavsnitt som 

behandlar McGregors Teori X och Teori Y som vi finner intressant att applicera i dagens 

kunskapsintensiva företag utifrån vårat syfte. Denna uppsats bidrar därför med ett modernt 

förhållningssätt relaterat till en “äldre” teori, med andra ord tillför denna studie en intressant 

vinkling till forskningsfältet.  

3. Teori 

Human Relations ligger till grund för många olika teorier och synsätt inom ledarskap, behov 

och motivation (Thompson & Mchugh, 2009: 51). Stora teorier som ofta benämns i samband 

med motivation och behov som verkligen har växt sig stora inom forskningen är Maslows 

behovsteori, Herzbergs två-faktors teori och McGregors Teori X och Teori Y. Då vi i denna 

studie riktar in oss mot chefers syn på arbetet med de anställda har vi utifrån det empiriska 

materialet valt att rikta in oss på McGregors Teori X och Teori Y. Detta då dessa teorier ser 

det ur just chefernas perspektiv och dess ledarskap medan de andra teorierna, Maslow och 

Herzberg, ser det ur medarbetarens perspektiv (ibid). Nedan följer en redogörelse för Teori X 

och Teori Y samt en kritisk reflektion och några avslutande meningar om hur teorin bidrar för 

att besvara vårt syfte och våra frågeställningar.  

3.1. McGregors Teori X och Teori Y 

Douglas McGregors teorier fokuserar på ledaren och deras människosyn, det vill säga hur 

ledaren ser på sina medarbetare påverkar hur de reagerar och agerar (McGregor, [1960] 2006: 

part one-part three). Vidare fokuserar teorierna på de mänskliga behoven på arbetsplatsen och 

hur viktigt det är att skapa motivation och arbetstillfredsställelse hos personalen (ibid). 

McGregor ville genom Teori Y utmana den dåvarande konventionella synen på ledarskap, 

Teori X, som innebar hård kontroll och övervakning för att få medarbetarna att göra som de 

ska (McGregor, [1960] 2006: xxv-s.xxvi). Genom att utmana och synliggöra problemen med 

det “auktoritära ledarskapet”, det vill säga Teori X, ville han vrida fokus mot ett 
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“mänskligare” ledarskap och ett ömsesidigt beroende som skulle fungera bättre för alla parter, 

det vill säga Teori Y (ibid). Vidare menar McGregor ([1960], 2006) att det blir 

självuppfyllande profetior efter den ledarskapstyp cheferna anammar, exempelvis om chefen 

anser att personalen är lat kommer personalen också bli det.  

Teori X 

Teori X liknar tidigare nämnd konventionella syn på ledarskapet med hård kontroll med 

“piskan” i centrum (Ljusenius & Rydqvist, 1999: 42). Teori X liknar Taylorismen och en 

byråkratisk modell. Målet med de byråkratiska modellerna är att effektivisera arbetet och öka 

prestationen genom kontroll och auktoritet samt standardisering av arbetsprocesser. Det finns 

vissa fördelar med den byråkratiska modellen men den skapar ofta mindre lojalitet och 

engagemang från personalen då de själva tappar kontroll över sitt arbete samt blir 

avpersonifierade. Kritiker menar på att byråkratin har en uppenbar barbaritet, omänsklighet 

och ekonomism som bara gynnar ledarsidan (Thompson & McHugh, 2009: 16).  

 

En ledare med en människosyn enligt teori X anser att människan i grunden är lat och kräver 

mycket kontroll och övervakning för att utföra arbetet på ett korrekt sätt (McGregor, [1960] 

2006: 45). Med denna grundsyn ger ledaren sällan medarbetaren eget ansvar och förtroende 

att lösa svåra uppgifter på egen hand utan ledaren kommer istället med en färdig lösning samt 

kontrollerar att det blir gjort (Lindmark & Önnevik, 2006: 38). Ledaren styr med andra ord 

upp verksamheten på sitt sätt. Detta genererar ofta i omotiverad personal, lägre produktivitet 

och därmed sämre resultat för gruppen. Det i sin tur gör att ledarens syn på personalen 

förstärks och besannas genom att ambitionsnivån faktiskt blir låg samt att de endast gör som 

de blir tillsagda men inte mer, grundtanken om att människan även är lat förverkligas. 

Resultatet blir en ond spiral där underställda inte trivs med tillvaron och kan leda till hög 

personalomsättning (ibid).  

Teori Y 

Teori Y menar istället att alla människor har en inre drivkraft att känna glädje i arbetet och en 

vilja att utvecklas och lära (Lindmark & Önnevik, 2006: 39). McGregors koncept kring Teori 

Y kom att kallas för “the human relations movement”, det vill säga att den är en utvidgning av 

Human Relations idéer, med andra ord en mer positiv människosyn (McGregor, [1960] 2006: 

vii). Ledaren i det här fallet ger de underställda mycket eget ansvar och förtroende samt 
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förespråkar initiativtagande, men självklart inom vissa ramar. Den här typen av ledare är hela 

tiden mån om att informera och inte rädd för att delegera ut ansvar. För att på så sätt få en 

nyskapande kultur med kreativa lösningar där personalen stimuleras och utvecklas (ibid). Att 

lita på sin personal ses inte som lika med att tappa kontrollen och ett “mesigt” ledarskap, utan 

tvärtom som ett sätt att bevara kontrollen över sin personal (McGregor, [1960] 2006: xii).  

 

En annan viktig del av Teori Y är att lösa problem här och nu och inte vänta till senare 

(McGregor, [1960] 2006: xiv). Vidare handlar det om att försöka få sin personal att lösa 

problemen själva men också stötta dem i det och inte “ta fast” eller straffa personerna när de 

gör fel. McGregor menar på att om motivationen frambringas “by fear” kommer personalen 

hålla inne med information och inte dela med sig samt dölja sina fel för att inte “åka dit”, 

vilket blir kontarproduktivt. Detta kommer bara att resultera i mer problem och inte lösningar. 

Vidare är det även viktigt enligt Teori Y att anpassa sig efter vad situationen kräver och vad 

människorna som ska ledas efterfrågar och behöver (ibid).  

 

McGregors idéer kring ledarskapet, både Teori X och Teori Y, är fundamentala delar av 

organisatoriskt beteende och som kan appliceras på olika fält (Thompson & Mchugh, 2009: 

214). Det finns dock skilda åsikter huruvida vi kan kategorisera olika ledartyper men idéen 

om att vissa egenskaper karaktäriserar en viss typ av ledare lever kvar och är idag 

allmängiltigt (ibid). Varje enskild chef har ofta sina egna teorier och tankar om ett bra 

ledarskap (McGregor, [1960] 2006: 3). “There is, in fact, no prediction without theory, all 

managerial decisions and actions rest on assumptions about behaviour” (McGregor, [1960] 

2006: 3). Om det då är något som går fel “skyller” man ofta på medarbetaren och anser att det 

beror på att denne är lat, inte gör det den ska och så vidare, istället för att se till sitt eget 

ledarskap och reflektera över hur sitt egna agerande och beteendet kan påverka (ibid). 

 

Teori X och Teori Y kan tyckas förenklade och många teoretiker efter McGregor ifrågasätter 

ofta dess teoretiska användbarhet då det inte finns så mycket empiriska belägg (McGregor, 

[1960] 2006: xxvi-liii). Han byggde sina idéer på antaganden och utveckling av andras teorier, 

då han var fast besluten av att motsäga sig det dåvarande allmängiltiga “auktoritära 

ledarskapet” (McGregor, [1960] 2006: xxvi). McGregors bok “The human side of enterprise” 

blev en sorts guide till cheferna, ett normativt förhållningssätt, det vill säga hur de bör agera 
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för att skapa en motiverad personal. Man bör vara kritisk till ett sådant förhållningssätt då en 

teori bör ha omfattande empiriska belägg. Men principerna bakom Teori Y finner ändå stöd i 

den forskning som har bedrivits under de senaste decennierna och anses som det optimala 

ledarskapet samt även påverkat flera chefer i deras ledarskap (McGregor, [1960] 2006: xxxii, 

63; Ljusenius & Rydqvist, 1999: 43).  

 

Vår intention med denna studie är att undersöka vilken typ av ledarskap som motsvarar 

chefernas värderingar, det vill säga hur väl vi anser att teorierna stämmer överens med vårt 

empiriska material. Det vi anser vara intressant med teorin är att se om det finns influenser av 

det “dåliga ledarskapet”, Teori X, kvar idag och hur mycket cheferna lever upp till Teori Y, 

som anses som det “bästa ledarskapet”.  

4. Metod 

Denna uppsats är en kvalitativ studie med syfte att undersöka chefers syn på personalarbetet 

och vikten av de sociala relationerna på arbetsplatsen. Vi har valt ett empiriskt 

fenomenologiskt tillvägagångsätt i insamlingen av empirin och enligt den fenomenologiska 

ansatsen måste vi, för att kunna förstå den sociala världen samt uppfylla de krav som 

fenomenologin ställer, skapa förklaringar som grundats i individers egna subjektiva 

erfarenheter (Aspers, 2009). Fokus ligger med andra ord på att beskriva gemensamma 

upplevelser kring det fenomen som studeras hos de undersökta individerna (Creswell, 2013: 

76). Det fenomen som vi ska studera är därför chefernas egna tankar och upplevelser kring 

personalarbetet och vikten av de sociala relationerna.  

 

Ett empiriskt fenomenologiskt tillvägagångsätt gör det möjligt för oss att gå fram och tillbaka 

mellan frågeställning, teori, empiri och själva analysen. Detta innebär att vi under processens 

gång har kunnat fånga upp saker som ansetts viktiga och på så sätt även kunnat gå djupare in 

på det med andra informanter samt kopplat an till teorin (Aspers, 2009). Vi har valt att enbart 

använda oss av intervjuer eftersom vi är intresserade av att få en djupare insikt och förståelse 

av chefernas egna subjektiva upplevelse.  
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4.1. Empiri 

Materialet som samlats in för den här studien bygger på tematiskt öppna intervjuer med tio 

stycken chefer på olika kunskapsintensiva företag. Tanken med tematiskt öppna intervjuer är 

att använda sig av samtalets logik och som intervjuare genom sitt sätt att vara, exempelvis 

genom sitt intresse och uppmärksammande beteende, uppfattas som närvarande (Aspers, 

2011: 144). Samtalets logik innebär att man som intervjuare dels ger informanten utrymme att 

prata fritt runt ett tema, men också att faktiskt ge hen en möjlighet till att tänka efter eller 

reflektera över det som denne har att säga utan att avbryta eller gå vidare (Aspers, 2011: 149).  

 

En induktiv ansats innebär att man gör empiriska iakttagelser och utifrån dessa genereras 

teorier eller modeller av hur det man iakttagit fungerar. En deduktiv ansats innebär att redan 

befintliga teorier och modeller testas samt ser hur väl de stämmer överrens med verkligheten 

(Björkqvist, 2012: 15-16). Att använda sig av en strikt deduktiv ansats i en kvalitativ studie är 

inte att rekommendera, eftersom teorin styr studien vilket innebär att det empiriskt insamlade 

materialet inte ges möjlighet att påverka samt inte kunna visa på en annan dimension. Man 

brukar säga att antingen får teorin stöd eller så får den inte det, i det sistnämnda så förkastar 

man teorin (Aspers, 2011: 99). Inom kvalitativ forskning vill man låta empirin styrka teorin 

och eventuellt även komplettera den. Generellt brukar teorin vara vägledande i vilka aspekter 

man bör studera, men däremot inte vilka specifika frågor som ska användas (Aspers, 2011: 

99-100). I denna studie har vi valt att använda oss av en kombination av båda två, alltså en 

induktiv ansats med deduktiva inslag.  

 

Utifrån studiens syfte har vi sedan valt ut ett antal teman och de teman vi har valt som grund 

för intervjuguiden är aktören, aktörens roll, utbildning, ledarskap, motivation, arbetsmiljö 

och psykosociala problem samt sociala relationer. Dessa är delvis genererade utifrån studiens 

teori, men intervjuguiden skapades givetvis också utifrån sådant vi ansåg vara relevant för att 

kunna besvara studiens syfte och frågeställningar (Aspers, 2011: 146). Eftersom vi i ett 

inledande stadie inte hade bestämt vilken motivationsteori av Herzbergs två-faktors teori, 

Maslows behovsteori eller McGregors Teori X och Teori Y som vi skulle använda oss av som 

en utvidgning av Human Relationsrörelsen, så valde vi att ha alla tre i åtanke när vi skapade 

intervjuguiden. Nämnda teorier har stora likheter och utifrån det insamlade materialet valde vi 

sedan att använda oss av McGregors Teori X och Teori Y. 
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4.2. Urval 

I denna studie har ett snöbollsurval valts som urvalsmetod, detta motiverat utifrån att studien 

är avgränsad till att enbart studera chefer i kunskapsintensiva företag inom den privata 

sektorn. Snöbollsurval används med fördel för att komma i kontakt med individer man har ett 

intresse av att studera och tanken är att man tar hjälp av fältet för att identifiera individer som 

innehar de egenskaper man är intresserad av (Loftland m.fl., 2006: 43). I studien har vi valt att 

inledningsvis utgå från våra egna två nätverk och skickat ut förfrågningar via e-post och 

telefonsamtal, därefter har våra kontaktpersoner, i rollen som grindvakter, identifierat andra i 

sin omgivning som vi har tagit kontakt med (Loftland m.fl., 2006: 42-43). Det resulterade 

slutligen i att vi fick tag på totalt tolv stycken intervjupersoner utifrån sex helt olika nätverk. 

Dessa tolv personer resulterade slutligen i tio stycken intervjuer, då vi fick ett bortfall om två 

stycken på grund av sjukskrivningar. Snöbollsurval som metod har visat sig vara en fördel, då 

vi upplever att de individer som vi har intervjuat redan inledningsvis under intervjun hade 

någon form av förtroende för oss. Detta är av stor vikt eftersom sociala relationer och synen 

på personalarbete kan vara ett känsligt ämne att prata om för vissa individer (Aspers, 2011: 

95-96). Ytterligare en anledning till varför vi valde just snöbollsurval är för att chefer inom 

kunskapsintensiva företag i stor utsträckning ofta är uppbokade och kan därför vara svåra att 

få kontakt med och i en förlängning även få möjlighet att träffa för en personlig intervju. 

 

Då det finns en risk för snedvridning genom att urvalet kan begränsas till det nätverket som 

tipsaren agerar i, så har vi arbetat för att få så varierande informanter som möjligt samt 

säkerställa att vi fick individer från olika nätverk, företag, blandade kön samt i varierad ålder 

för att på så sätt nå en maximerad variation (Aspers, 2011: 96). Detta är viktigt eftersom en 

maximerad variation medför att bevisvärdet i studien samt teorins generaliserbarhet ökar 

(Aspers, 2011: 97).  

4.3. Intervjuprocess 

Intervjuprocessen inleddes med en förstudie i form av en intervju med en av informanterna 

och genom denna förstudie mötte vi i ett första steg fältet och fick på så sätt en bred 

uppfattning om vad som skulle utgöra fokus i studien (Aspers, 2011: 75). Under intervjun 

använde vi oss av vår tematiska intervjuguide som stöd men intervjun löpte på i form av ett 
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samtal mellan informanten och oss. Efter intervjun gick vi igenom vår intervjuguide tema för 

tema och la till samt tog bort ett antal frågor, men vi upplevde att guiden fungerade som ett 

bra stöd. Vi ansåg att det empiriska materialet som samlades in under förintervjun var så pass 

relevant för studien att vi tog beslutet om att låta stora delar av materialet ingå i analysen 

(Aspers, 2011: 75-76). Därefter har vi genomfört ytterligare nio stycken tematiska intervjuer 

som har skett ute på informanternas arbetsplatser. De intervjuade är aktiva inom 

kunskapsintensiva företag såsom banksektorn och IT-branschen. Vi som författare har båda 

två deltagit i majoriteten av intervjuerna, men utsett en av oss till intervjuledare per tillfälle 

medan den andra har suttit och antecknat samt ställt eventuella följdfrågor. Men också för att 

på så sätt kunna påbörja analysen gemensamt direkt efter att intervjun avslutats. Vi har sedan 

spelat in dessa och därefter transkriberat. 

 

Intervjuerna inleddes med att vi lite kort berättade vilka vi är, vad vi studerar, kort kring 

uppsatsen och att denna är i utbildningssyfte samt slutligen upplägget för intervjun. Därefter 

poängterade vi att informanten skulle tala utifrån egna tankar och erfarenheter. Inledningsvis 

bad vi informanterna att berätta om sin roll idag, hur många personer denne ansvarar för samt 

några spontana ord kring vad som är viktigast när det kommer till personalarbete. Därefter 

styrde vi över samtalet till att handla mer om ledarskap, motivation, arbetsmiljö och 

psykosociala problem samt sociala relationer.  

4.4. Transkribering 

Eftersom vi är två stycken författare av denna uppsats så var vi noggranna med att delvis 

transkribera de intervjuer vi själva varit intervjuledare på samt säkerställa att vi använt samma 

transkriberingsteknik. Detta för att säkerställa att våra transkriberingar såg enhetliga ut och på 

så sätt även underlättades analysprocessen av materialet. Under tiden transkriberingen löpte 

på kunde vi genom att höra vad intervjupersonen sade och hur denne uttryckte sig även 

fortsätta vår analys av materialet (Loftland m.fl., 2006: 107-108). Transkriberingarna gjordes 

ordagrant samt med eventuella pauser markerade och under transkriberingens gång gjorde vi 

även markeringar i form av kommentarer vid eventuella citat och saker som vi ansåg viktiga 

för vår analys av materialet (ibid). Våra inspelade ljudupptagningar resulterade slutligen i 

cirka hundra sidor transkriberat material. 
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4.5. Analys av empirin 

Genom att koda den insamlade empirin så strukturerar man upp materialet, som antingen kan 

vara knutet till olika teoretiska begrepp eller det empiriska fältet (Aspers, 2011: 168). För att 

därefter kunna fortsätta med analysen, som till viss del påbörjades redan under förstudien. I 

och med att vi i denna studie har en induktiv ansats men med deduktiva inslag har kodningen 

av vår insamlade empiri även skett i en kombination av dessa två. Delvis har vi identifierat 

olika koder i vårt empiriska material och på så sätt skapat dem, vilket är ett induktivt sätt att 

koda på (Aspers, 2011: 169), men vi har även översatt olika teoretiska begrepp till en kod i 

det insamlade materialet, vilket istället är ett deduktivt sätt att arbeta på (ibid). 

 

Eftersom vi är två författare av denna uppsats säkerställde vi tidigt i processen att vi använde 

oss av samma typ av metod vid kodningen. Vi har i denna studie valt att använda oss av 

marginalkodning, vilket innebär att varje kod representeras av en egen färg (Aspers, 2011: 

185). Koderna placerades i kanten på de utskrivna transkriberingarna, vilket medförde att vi 

på ett enkelt sätt kunde få en överblick över koderna (ibid). Vi satt först individuellt och 

kodade rad för rad vårt cirka hundra sidor transkriberade material, detta för att säkerställa att 

tolkningen skedde löpande istället för att vi såg direkt till helheten men också för att generera 

en stor mängd koder (Aspers, 2011: 172). Vi skrev löpande ner de koder vi fick fram i ett 

separat kodschema för att därefter gå igenom dem gemensamt. Därefter gjorde vi två olika 

listor med koder, en med de koder som vi båda hade identifierat och skapat samt en med de 

koder som skiljde sig åt och inte överlappades av någon annan (Creswell, 2013: 193). 

Anledningen till varför vi valde att koda all empiri individuellt inledningsvis var för att 

säkerställa att vi fångade upp så många likheter och olikheter som möjligt i materialet. 

Kodning handlar om att sätta en beteckning på det man finner i materialet (Aspers, 2011: 180) 

och att använda sig av olika färger vid kodning underlättar analysen av materialet, istället för 

att enbart leta utifrån skrift (Aspers, 2011: 188). 

De koder som vi båda hade identifierat och skapat i kodschemat valde vi att ta med direkt och 

dessa var; daglig motivation, coaching, konstruktiv feedback, sociala aktiviteter, 

gränsdragning, mål samt medarbetarsamtal/utvecklingssamtal. Koderna kopplades sedan an 

till teorin samtidigt som vi även översatte följande teoretiska begrepp, Teori X samt Teori Y, 

till koder att använda på det empiriska materialet. 
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Efter att dessa koder var identifierade samt kopplade till materialet så började vi gemensamt 

gå in djupare i materialet för att finna uttalanden från informanterna inom ämnet (Creswell, 

2013: 193). Dessa uttalanden har vi sedan grupperat och på så sätt har våra teman, motivation, 

arbetsmiljö samt sociala relationer trätt fram för att hjälpa oss att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Under analysprocessen tittade vi på två saker i uttalandena, dels vad 

informanterna upplevde men också på vilket sätt de upplevde det (ibid).  

 

Begreppet mättnad innebär att inget ytterligare insamlat empiriskt material kommer att 

förändra bilden, alltså vi som författare av studien har kommit fram till att ytterligare 

intervjuer inte kommer att generera några skillnader till det vi redan har samlat in (Aspers, 

2011: 200-202). Huruvida man har uppnått en mättnad eller inte avgörs genom den konkreta 

analysen som härleds utifrån koderna. Den totala mättnaden för hela studien är alltså uppnådd 

när samtliga koder används, alltså när vi kodat hela materialet och inte finner några nya 

utmärkande koder (ibid). Vi anser att vi uppnått en mättnad i koderna som vi använder för att 

analysera vårt insamlade material för studien, detta eftersom vi efter intervju fyra inte har fått 

in någon för oss helt ny information, utan istället fått flera av de saker vi pratat om bekräftat 

från andra individer. Givetvis har vi försökt att utsätta det vi studerar med hårda test (ibid), 

detta har vi delvis gjort genom att vi båda deltog under intervjuerna och på så sätt kunde ställa 

följdfrågor båda två. Men också genom att vi i vårt urval sökte en maximerad variation bland 

våra intervjupersoner och fick det, både sett till olika nätverk, olika typer av företag inom 

kunskapsintensiva branscher men också till kön samt ålder.  

4.6. Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets principer (Hermerén, 2011) samt avsnitten som behandlar etik i Aspers bok 

(2011) har legat till grund för hur vi har handlat och agerat i denna studie. Vi som författare 

har löpande haft en diskussion kring de eventuella etiska och moraliska problem som kan 

uppstå under studiens gång och givetvis också försökt att ha ett kritiskt förhållningssätt till oss 

själva. Vi har försökt att inte på något sätt utsätta någon av våra informanter för en situation 

som skulle kunna vara av skada för dem. Därför har vi vid varje enskilt intervjutillfälle varit 

mycket noggranna med att inleda med att återge syftet med studien ännu en gång samt 

poängtera att den enbart är i utbildningssyfte och inte en studie om företaget de arbetar på 

specifikt. Vi har varit tydliga med att informera om total anonymitet, deras rätt att när helst de 
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själva önskar välja att inte svara på en ställd fråga, få den utvecklad om vi varit otydliga eller 

avbryta intervjun helt och hållet om så önskas. Därefter säkerställde vi också att vi fick spela 

in intervjun för att på så sätt kunna fokusera fullt ut på intervjun samt underlätta analysen 

efteråt. I slutet av intervjun betonade vi ytterligare en gång att informanten skulle vara helt 

anonym samt att det enbart är vi två som kommer att lyssna på det inspelade materialet och 

läsa transkriberingarna.  

 

I studien kommer vi att använda oss av tre olika begrepp, informant för intervjupersoner, 

författare för oss två som skriver uppsatsen samt hen i samband med kön.  

4.7. Kvalitetsbedömning 

För att bedöma studiens kvalité har vi i denna studie valt att utgå ifrån Lincon och Gubas 

(1985) kriterier; överförbarhet, pålitlighet och trovärdighet samt konfirmering. Trovärdighet 

uppfyller vi genom att följa de etiska regler som forskning bör uppfylla (se avsnitt 4.6.). 

Vidare uppfyller vi trovärdighet genom respondentvalidering (Lincon & Guba, 1985: 301). I 

denna studie har det inte skett en respondentvalidering i form av att informanterna som ingått 

i studien har läst igenom de resultat som vi har kommit fram till för att på så sätt bekräfta att 

det vi skriver är korrekt. Då samtliga av våra informanter har ett arbete som är mycket 

tidspressat och därför inte har haft möjlighet för eventuell återkoppling på resultatet så har vi 

istället valt att låta tre andra individer läsa igenom uppsatsen i sin helhet. Dessa individer 

besitter roller i likhet med våra informanters och är på så sätt en del av fältet, även om de inte 

har ingått som informanter i vår studie. Detta i syfte att ändå få någon form av bekräftelse på 

att det vi skrivit är en riktig och korrekt tolkning. 

 

Överförbarhet innebär kortfattat generaliserbarhet, det vill säga huruvida man kan 

generalisera resultaten till populationen (Lincon & Guba, 1985: 297). Vårt resultat i denna 

studie kring chefers syn på personalarbetet, med fokus på de sociala relationerna anser vi 

skulle kunna vara generaliserbart till viss del, eftersom vi inte kan avgöra generaliserbarheten 

med säkerhet inom kvalitativ forskning (Alvesson & Sköldberg, 2008: 52). Men med tanke på 

att vi har intervjuat totalt tio stycken chefer och enbart en av de första intervjupersonerna 

avviker från de övriga kring synen på hur arbetet ska bedrivas, så anser vi att det resultat vi 
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har kommit fram till skulle kunna överföras även på andra grupper. Vi anser därmed, som 

tidigare nämnt, att vi uppnått en mättnad i våra koder och att fler intervjuer inte skulle ha 

tillfört någon ytterligare ny information för oss (Aspers, 2011: 202). Vidare har vi även 

intervjuat individer på helt olika typer av företag som befinner sig i helt olika delar av de 

kunskapsintensiva branscherna, vilket ytterligare tyder på att vår resultat faktiskt skulle kunna 

vara generaliserbart i och med en maximerad variation (Aspers, 2011: 201). 

 

Pålitlighet, eller tillförlitlighet, innebär att som forskare ska ha god transparens så att andra 

kan efterlikna studien. Vidare finns det heller ingen trovärdighet utan tillförlitlighet (Lincon & 

Guba, 1985: 316-317). Då vi i denna studie har beskrivit tillvägagångssätt samt de val vi har 

gjort i detalj anser vi att vi har god pålitlighet. Vidare anser vi att vi uppfyller en form av 

pålitlighet genom att vi transkriberat alla intervjuer på samma sätt, som tidigare nämnt.  

 

Konfirmering innebär att som forskare ska ha en objektivitet och inte styra studien med 

personliga åsikter och värderingar. Vidare innebär det att resultatet ska vara grundat i det 

insamlade empiriska materialet (Lincon & Guba, 1985: 300, 323). Då vi använder oss av en 

fenomenologisk ansats är det även viktigt, som tidigare nämnt, att sätta intervjupersonernas 

egna tankar och erfarenheter i fokus och därmed ska inte heller teorin ta överhand. Då vi alla 

har en viss förförståelse av chefsyrket, det vill säga haft en chef alternativt själv varit chef, har 

vi försökt att vara objektiva genom en medvetenhet om detta. Vidare har vi genom en 

genomarbetad och tydlig intervjuguide med öppna frågor låtit cheferna verkligen få en 

möjlighet att lyfta det de själva tycker är viktigt. Slutligen har vi även lyft deras tankar genom 

omfattande citat i resultatet. 

4.8. Felkällor 

En forskare måste generellt använda material som anses relevant för studien (Aspers, 2011: 

203). Det material som forskaren själv har insamlat kallas primärt material som normalt har 

den högsta hållbarheten. Varför det är hållbart beror på att materialet har samlats in för 

studiens syfte samt att forskaren förhåller sig kritiskt till materialet och insamlingsprocessen. 

Det sekundära materialet, det vill säga material som andra har konstruerat, är å andra sidan 

generellt inte lika hållbart. Detta beror främst på att materialet kan vara skapat för något annat 
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syfte och av andra människor. Därav är det viktigt att förhålla sig kritiskt till det materialet. 

Ett sätt kan vara att testa det primära materialet gentemot det sekundära eller att det sekundära 

ger stöd åt det primära materialet. Dock är det viktigt att inte utesluta material bara för att det 

inte stämmer överens, utan dom delarna kan var intressanta ur andra aspekter (ibid). Dessa 

delar är något vi har lagt stor vikt vid i analysdelen. 

 

Som vi tidigare nämnt har vi använt ett kritiskt förhållningssätt till det sekundära materialet 

men bara använt oss av vad vi anser trovärdiga källor. Kurslitteraturen kan ifrågasättas då det 

ofta inte är en förstahandskälla men så länge kurslitteraturen innehåller trovärdig information 

och att författaren själv har skrivit utifrån sitt synsätt anser vi att det är hållbart.  

5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras analysen av de relevanta delarna från den insamlade empirin, i 

relation till teori och tidigare forskning. Analysen av empirin kommer att presenteras, utifrån 

studiens syfte och intresse, under de tre teman som vi fann intressanta under analysprocessen. 

De teman som utgör grunden för analysen är; motivation, arbetsmiljö samt sociala relationer. 

Ledarskapet är något som omfattar samtliga delar i vår studie och resultatet i detta inledande 

stycke innefattar chefernas egna normativa uppfattning kring vad som utmärker ett bra 

respektive ett sämre ledarskap.  

Ett bra ledarskap utmärks av att chefen är tydlig och kommunikativ, är närvarande i sitt sätt 

att vara, sätter upp tydliga mål samt coachar sin personal i deras utveckling. Detta är i likhet 

med vad tidigare forskning visar kring coaching, nämligen att cheferna sätter medarbetarna i 

fokus och endast går in och stöttar och ger guidning när det behövs. Vidare lyfter en av 

cheferna vikten av att medarbetaren själv måste vara mottaglig för coachingen alternativt 

feedbacken för att det ska vara möjligt att ge den som chef. Även detta går i samma linje som 

den tidigare forskningen som hävdar att coaching får en genomslagskraft först när 

medarbetaren själv väljer att ta emot den. Vidare lyfte en informant målstyrning och materiell 

kunskap som viktiga utmärkande egenskaper när det kommer till ett bra ledarskap. När man 
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besitter kunskapen är det dock ibland svårt att coacha medarbetaren istället för att ge den 

färdiga lösningen när man har en tidspressad leverans att tänka på.  

 

“...man vill vara coachande, men det är jätteutmanande därför att du har ont om tid, du kanske sitter inne på 

lösningen...då är det svårt att bli den riktigt duktiga coachen…” 

 

Majoriteten tryckte dock istället på att man som chef eller ledare inte alls behöver sitta på all 

kunskap, utan att det viktigaste är att man ställer rätt frågor så att medarbetaren själv hittar 

lösningen till problemet.  

 

“…trots att jag sitter med lösningen är det bättre att jag är tyst...det kan ju skrämma och hämma folk som 

kanske egentligen sitter på en mycket bättre idé än mig...det är sådant man får jobba med… ” 

 

Inom Human Relations pratar man om att chefer i vissa situationer måste vara mer 

uppgiftsfokuserade, men att de i andra situationer behöver lägga leveranserna åt sidan för att 

kunna fokusera på relationerna samt att coacha medarbetarna för att bibehålla motivationen. 

Som citaten ovan visar så kan denna balansgång ibland vara svår i vissa situationer, framför 

allt om man är en person som väldigt gärna är coachande gentemot sina medarbetare men 

samtidigt har tuffa leveranser att hålla. Samtidigt är det lätt att hamna i ett dåligt mönster och i 

en ond spiral om du bara fortsätter på som vanligt och inte utvecklar personalen. Därav bör 

man enligt McGregors idéer ständigt ifrågasätta sitt ledarskap för att kunna förbättras. 

Slutligen bör en bra ledare enligt våra informanter även vara en god förebild för sina 

medarbetare, inspirera, lyssna samt vara lyhörd. Individen bör ha ett stort intresse för 

människor, inge förtroende samt med små medel få medarbetarna att prestera och känna att 

det är just de som har presterat. Alla dessa aspekter går i samma anda som Teori Y med en 

positiv människosyn som anses som det “bästa ledarskapet”.  

 

Ett sämre ledarskap verkar inte helt lätt att definiera för våra informanter, men sammantaget 

kan man säga att ett sämre ledarskap utmärks av att ledaren eller chefen försöker framhäva sig 

själv istället för sitt team. Individen har inte något som helst intresse för människan bakom 
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arbetet, tar inte något ansvar, är otydlig i sin kommunikation samt inte närvarande i sitt sätt att 

vara. 

 

“...ett dåligt ledarskap för mig är när man som chef försöker framhäva sig själv istället för att lyfta 

medarbetarna...att man inte tar sig tid...samt har ett ointresse för människor helt enkelt....” 

 

Vidare pekar chefen med hela handen och säger ”gör såhär” alternativt inte tar sig tid för eller 

har tid för ledarskapet. Denna typ av ledarskap kan till viss del jämföras med Teori X där 

ledaren styr och ställer på sitt sätt och involverar sällan medarbetaren. Vidare anser ett par av 

våra informanter att kombinationen mellan ledarskap och en operativ del ofta kännetecknar ett 

sämre ledarskap, då det operativa lätt tar över hand och personalarbetet får då inte den 

uppmärksamheten de kräver. Två andra informanter lyfter just detta med att ha en tudelad 

roll, mellan det operativa och ledarskapet, där båda delar den uppfattningen att det i vissa 

situationer kan vara svårt att fullt ut prioritera ledarskapet framför leveranserna.  

 

Inledningsvis bad vi cheferna att specificera vad det allra viktigaste var när det kommer till 

själva personalarbetet och det som kan tolkas som det viktigaste är att man ser och 

uppmärksammar medarbetarna i det dagliga arbetet. Det vill säga medvetenhet kring vad de 

gör och om de har gjort något bra i organisationen så att de på så sätt känner sig 

betydelsefulla. Enligt HRM är situationsanpassning väldigt viktigt då det handlar om att se 

varje enskild individs behov. Vidare är det även viktigt enligt Teori Y att anpassa sig efter vad 

situationen kräver och vad människorna som ska ledas efterfrågar och behöver. Detta stämmer 

väl överens med flera av våra informanter där de lägger stor vikt vid situationsanpassning och 

vikten av att uppmärksamma varje enskild individ.  

 

“...att man förstår att folk är olika...det finns inte två personer som är likadana...eller som man kan bemöta på 

samma sätt säger min erfarenhet...det brukar kallas för situationsanpassat ledarskap och det kan jag verkligen 

slå ett slag för...” 

 

En annan sak som flera av våra informanter lyfte samt la stor vikt vid, var konstruktiv 

feedback. Dock är det viktigt att man tänker igenom hur man själv skulle vilja bli bemött i 
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situationen samt säkerställer att medarbetaren är villig att ta emot den. När det handlar om 

konstruktiv feedback kring själva arbetet så anser framför allt en av våra informanter att det är 

en fördel att ha statistik över det som medarbetaren har presterat för att på så sätt kunna visa 

på hur prestationen faktiskt ser ut och att det inte är något som chefen hittar på.  

 

“...vi för väldigt mycket statistik...därför kunde jag plocka fram statistiskt sett att det här fungerar inte så 

bra...du sitter inte på din plats, du presterar inte hälften av vad dina kollegor gör...och i det fallet så kavlade 

personen verkligen upp armarna och det blev som dag och natt…fungerar jättebra nu!” 

 

Vidare är det viktigt att man som chef förstår gruppen och dess utmaningar och på så sätt 

vinner deras förtroende, för utan förtroende anser framför allt en av våra intervjuade chefer att 

det är svårt att leda sin personal. Avslutningsvis har de senaste åren gått i förändringens 

tecken för en av våra informanter, vilket innebär att hen anser att det viktigaste när det 

kommer till personalarbetet är att motivera alla medarbetare att följa med på resan, trots 

förändringar som görs.  

5.1. Motivation 

Genomgående i vårt insamlade material så har våra informanter pratat om mål, dels mål för 

dem själva i sitt arbete men också vikten av att kunna sätta upp mål för medarbetarna. 

Flertalet har utvecklingssamtal där man utvärderar föregående års målsättning och därefter 

sätter upp nya mål. Sedan har man ett uppföljningsmöte efter en tid, där man stämmer av hur 

det går samt hur långt medarbetaren har kommit. Enligt Teori Y så bör man som ledare skapa 

sådana förutsättningar för medarbetarna att de ska och har möjlighet att uppnå både sina 

individuella mål men också organisationens gemensamt uppsatta mål. I likhet med teorin 

lyfter en av våra informanter också vikten av att vara medveten om vilka mål företaget strävar 

mot för att på så sätt kunna motivera sin personal att arbeta gemensamt gentemot dem. 

 

“...svårt tycker jag om man jobbar för en organisation som inte är så tydlig i sina mål...man blir väldigt otydlig i 

sitt ledarskap också för man har ingen grund att stå på…” 
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När det gäller hur cheferna motiverar sina medarbetare i det dagliga arbetet så framhäver våra 

informanter bland annat att det är viktigt att man ser sina medarbetare, att de får återkoppling 

kring sitt arbete samt att man belönar dem så att det blir värt att göra det lilla extra. Ett par av 

våra informanter trycker på vikten av att ha en god stämning i arbetsgruppen. Detta är i 

enlighet med den tidigare forskningen som visar att arbetsgruppen har en väsentlig roll och 

sättet arbetsgruppen/teamet fungerar är helt avgörande för både enskilda individers välmående 

och motivation, men också om man ser till effektiviteten som helhet.  

 

“...att man som medarbetare tycker det är jätteroligt att gå till jobbet...jag tror faktiskt inte att jag spelar så 

himla stor roll egentligen...det är kamratskapet och teamkänslan och samarbetet i gruppen som är det absolut 

mest drivande…” 

 

Som vi tidigare nämnt anser samtliga intervjuade chefer att det är av stor vikt att de anställda 

känner sig både sedda och hörda i det dagliga arbetet för att känna sig motiverade, det kan 

innebära allt ifrån att man som chef säger hej till dem i korridoren, frågar hur de mår samt hur 

arbetet går. En av våra intervjuade chefer tog steget längre och köpte in en kortlek med 

björnar på där dessa björnar hade olika uttryck. Björnarna var bland annat glada, ledsna samt 

rädda och det hela gick ut på att varje medarbetare skulle välja två kort som symboliserade 

hur de mådde just den dagen. Sedan fick de beskriva valet av dessa och på så sätt upplevde de 

att de blev både sedda och hörda. Informanten tror att dessa kort avdramatiserade det hela och 

att hen på så sätt fick medarbetarna att våga öppna upp sig för övriga gruppen samt ett sätt att 

undvika korta svar om hur de mår som egentligen inte säger så mycket. Att det är viktigt att 

medarbetarna känner sig sedda och hörda är i likhet med den tidigare forskningen som visar 

på att produktiviteten ökar, oavsett hur arbetsmiljön i övrigt är. Att uppmärksamma sina 

medarbetare och göra så att de känner sig sedda i arbetet kan ses som en liten sak, men 

effekten blir desto större. Flera andra av våra informanter poängterar också vikten av lyfta en 

prestation inför övriga gruppen för att på så sätt synliggöra detta, vilket medför att 

medarbetaren få känna sig lite extra stolt över sin prestation.  

5.2. Arbetsmiljö 

Ett par av våra informanter beskriver att företagen de arbetar på har en arbetsmiljörond en 

gång per år, som innehåller både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för de anställda. 
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Vi får intrycket av att denna rond utförs på lite olika sätt och att våra informanter har olika 

stort intresse för den, vilket givetvis medför hur mycket arbetstid de väljer att lägga på den. 

Den fysiska delen upplevs vara den som är den enklare av de två delarna, där chefen för en 

dialog med medarbetarna kring bland annat belysning, skrivbord, stolar och ventilation. Men i 

likhet med vad den tidigare forskningen visar så handlar inte arbetsmiljön bara om ergonomin 

och de fysiska delarna utan också de psykiska och sociala som anses vara desto svårare att 

hantera. Detta eftersom att varje enskild individ bär på en egen upplevelse av den faktiska 

arbetsmiljön och att denna uppfattning kan vara kopplad både till den arbetsmässiga men 

också den privata livssituationen.  

 

“...inom arbetsmiljö har man ett ganska stort ansvar som chef...man går igenom den fysiska arbetsmiljön...sen 

finns det ju det psykosociala och den kan man göra på olika sätt, den är inte lika enkel…” 

 

En informant lyfter att de ett år valde att göra en enkät där medarbetarna fick svara på 

känsliga frågor kring de mjuka delarna, medan en annan informant lyfter att de har ett 

incidenthanteringssystem med syfte att medarbetarna kan registrera olika typer av klagomål. 

Dessa klagomål går inte direkt till närmaste chef utan istället till den interna HR-avdelningen, 

något som denna informant anser är bra då det faktiskt kan vara chefen som är själva 

problemet. 

 

Flera av våra intervjuade chefer lyfter olika typer av medarbetarundersökningar som ett bra 

hjälpmedel. I undersökningarna får medarbetarna svara på flera frågor kring den fysiska 

arbetsmiljön men också på frågor kring de mjuka värdena så som bland annat trivsel och 

trakasserier. Det var även ett antal frågor kring medarbetarnas närmsta chef som resulterade i 

en chefsrapport som sedan blev som ett sorts betyg på deras arbete vilket uppskattades av 

berörda informanter. 

 

Vidare har samtliga våra informanter medarbetarsamtal med sina medarbetare varje år, dock 

ser de lite olika ut från företag till företag. Ett par informanter har även avstämningsmöten 

med sina medarbetare varje vecka, för att löpande fånga upp evetuella problem.  
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“...men också att man har en avstämmning varje vecka så att man hela tiden tar upp de grejerna som är problem 

just nu...så att det aldrig går för lång tid...” 

 

Generellt omfattas medarbetarsamtalen, i de allra flesta fall, av de mjuka frågorna kring bland 

annat hur medarbetaren trivs, hur samarbetet fungerar i gruppen och gentemot andra 

avdelningar samt eventuella problem i de sociala relationerna i gruppen. Som vi var inne på 

tidigare gällande att arbetet med de psykosociala delarna är svårare än de fysiska delarna, så 

visar tidigare forskning på att kontinuerliga medarbetarsamtal är något som kan vara ett bra 

hjälpmedel och verktyg för chefen eller ledaren i dennes arbete.  

5.3. Sociala relationer 

Genomgående på de företag där våra informanter arbetar så är det nolltolerans när det 

kommer till mobbing alternativt utanförskap. Med det sagt så upplever dock inte alla att de 

har de kunskaper eller verktyg som behövs för att kunna hantera detta. När det kommer till 

olika typer av konflikter så anser samtliga våra informanter, i likhet med vad en viktig del 

inom Teori Y säger, nämligen att det är A och O att man tar tag i problemet direkt och inte 

låter det gå allt för lång tid. Det bästa är om medarbetarna löser konflikterna själva, men 

givetvis får de i rollen som chef gå in och hjälpa till om medarbetarna inte kan lösa problemet 

själva eller behöver stöd.  

 

"...tycker att det är ganska allvarligt...en organisation bygger på att man kan samarbeta och när det inte 

fungerar samarbetsmässigt så tycker jag att det är en av det viktigaste sakerna jag som ledare behöver ta tag 

i..." 

 

Det blir som en form av utredningsarbete där det är viktigt att prata med båda parter, eftersom 

det nästan alltid finns en förklaring till beteendet. Samtliga chefer anser att HR-avdelningen är 

ett bra stöd för att få vidare hjälp och guidning i olika situationer. Därav ser vi vikten av HR-

funktionen som stöd till både chefer och medarbetare, som också är i enlighet med Human 

Relations idéer. En av våra intervjuade chefer uttrycker även en oro över att många chefer 

avvaktar med att ta tag i problemen, alltså ser mellan fingrarna, detta tror hen beror på att det 

ofta är en jobbig situation att ta tag i. Sedan är det även givetvis så att den privata aspekten 
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kan spela in till stor del men bör poängteras att man en ändå har en chef-medarbetarerelation 

och då kan man som chef inte gå allt för djupt in i problemen.  

 

Flertalet av de intervjuade cheferna anser att det är viktigt att ha sociala aktiviteter 

tillsammans med gruppen. Typ av aktivitet varierar från företag till företag, men också 

självklart kring chefens inställning till dem. Cheferna betonar också att det är viktigt att 

medarbetarna själva också kan komma med förslag på aktiviteter alternativt ta initiativ och 

anordna dem själva. Det ansvaret måste eller bör inte enbart ligga hos chefen. Flera av våra 

informanter påpekar dock att det finns ont om resurser och att det ibland är svårt att prioritera 

sociala aktiviteter. Samtidigt menar flera att det finns små medel att ta till för att få ihop 

gruppen och träffas utanför arbetet. Det kan exempelvis handla om alltifrån att gå ut och äta 

lunch tillsammans, sätta sig på ett café och ta en längre fredagsfika eller en After Work någon 

gång ibland. Tre av våra chefer nämner även att de har bjudit hem gruppen på middag.  

 

“...ni vet ju hur det är i dagens tider, det finns inte den sortens pengar….men jag har till exempel bjudit hem till 

mig någon gång istället, så det finns ju enkla former också och billiga...” 

 

Huruvida det är viktigt att man som chef deltar i de sociala aktiviteterna så är våra 

informanter inte helt överrens. En del anser att det är jätteviktigt att umgås med sina 

medarbetare utanför arbetstid, då förtroendet byggs upp och under mer avslappnade former lär 

känna varandra. Andra menar istället på att det är viktigt att chefen föregår med ett gott 

exempel och därför inte medverkar alls alternativt deltar en kortare stund och undviker att inta 

stora mängder alkohol. De flesta cheferna vill och deltar i den utsträckning de kan och har 

möjlighet, det handlar även till stor del om den livssituation man har precis som för alla 

medarbetare, exempelvis om man har småbarn kan det vara svårare att delta. De anser också 

att det kan vara bra för medarbetarna att kunna prata fritt, utan att chefen är närvarande. När 

det gäller gränsdragning så förtydligar en av informanterna vikten av att faktiskt ha en gräns 

mellan sig själv som chef och sina medarbetare. Detta eftersom man i rollen som chef kan 

komma att hamna i en situation där man behöver ta ett mindre enkelt samtal om exempelvis 

uppsägning.  
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"...som ledare måste man ha viss distans, men samtidigt ha ett gott förtroende till sina medarbetare...så balansen 

är jätteviktig att inse...jag får lön för att vara ledare och i rollen ligger det inte enbart bullfredagar, utan det kan 

även vara tuffa neddragningstider..." 

 

När det kommer till de sociala relationerna eller arbetsklimatet i grupperna så anser de allra 

flesta att de har goda relationer och ett bra arbetsklimat, både mellan dem själva som chef och 

medarbetarna men också medarbetarna emellan. En av informanterna lyfter dock att klimatet 

för tillfället är ganska tufft, på grund av att de har det “tufft bemannat” och väldigt mycket att 

göra samt viss personalomsättning. Detta medför att medarbetarna i gruppen är lite låga och 

inte riktigt hittar motivationen för tillfället. En annan chef har problem med en grupp där 

arbetsklimatet inte är “helt okej” för tillfället och försöker genom olika typer av samtal att 

förändra detta samt tagit in externa experter för att förbättra situationen. Det är som hens 

uttrycker sig en “pågående process”. I enlighet med tidigare forskning är ett positivt 

arbetsklimat och god samarbetsförmåga är en förutsättning för att skapa en god och attraktiv 

arbetsplats. Med andra ord är de sociala relationerna och samhörigheten viktig för att må bra 

och kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. Detta är något som vi anser att samtliga cheferna 

aktivt arbetar med. 

6. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka chefernas syn på personalarbetet och vikten av de 

sociala relationerna på arbetsplatsen. De delar som samtliga chefer väljer att lägga störst fokus 

på i sin roll som chef är delvis coachingen av medarbetarna i deras arbete, men också att ge 

dem konstruktiv feedback, situationsanpassa ledarskapet och att med små medel hjälpa dem 

att uppnå de uppsatta målen. Dessutom ansåg cheferna genomgående att tydlighet och 

kommunikation var av yttersta vikt. Av detta drar vi slutsatsen att majoriteten av cheferna, 

utifrån deras värderingar, är inom Teori Y som klassas som det “bästa” ledarskapet då de har 

en positiv människosyn där de låter medarbetarna ta mycket eget ansvar samt förlitar sig på 

att de gör ett bra jobb. Vidare anser ingen av informanterna att någon större “övervakning” 

krävs utan snarare genom kontinuerlig uppföljning av de uppsatta målen och 

medarbetarsamtal uppnås goda resultat. Dock anser vi att endast en av cheferna har influenser 
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av Teori X då hen har svårt att inte komma med färdiga lösningar och låta medarbetarna 

själva lösa problem som uppstår, därmed hämmas deras utveckling och det blir brist i 

motivationen. Detta kan troligtvis bekräftas genom att denna chef har haft hög 

personalomsättning under en längre period i sin grupp, dock krävs det utförligare 

undersökning för att utreda exakt varför så är fallet. Det bör dock påpekas att vi upplever att 

hen är medveten om detta och arbetar på att bli bättre på den coachande biten.  

 

När det kommer till de sociala relationerna arbetade cheferna lite olika för att skapa och 

bevara sammanhållningen, men menar på att det är en viktig del för att skapa en god stämning 

och öka motivationen. Vid sämre relationer, eller rent av konfliker, lyfter samtliga 

informanter att det är A och O att man tar tag i problemet direkt och inte avvaktar. Det 

handlar om att ta reda på vad som har hänt och sedan agera utifrån det. När det kommer till de 

sociala aktiviteterna tryckte flera på att det finns ont om resurser för att prioritera dessa 

medans resterande menade på att man kan göra mycket med små medel, exempelvis bjuda 

hem gruppen på middag eller ta en längre eftermiddagsfika. Då vi har sett i tidigare forskning 

att de sociala aktiviteterna har en positiv hälsoeffekt, samt ökar motivationen som indirekt 

påverkar produktiviteten, ser vi detta som en viktig slutsats. Det vill säga oavsett tidpress, 

höga leveranskrav och liten budget går det alltid att få ihop gruppen på ett eller annat sätt som 

gynnar alla parter. Flera av cheferna betonar dock att det inte enbart är de som behöver 

planera upp och bjuda in till olika aktiviteter utan att faktiskt medarbetarna själva kan ta 

initiativ till det. Om medarbetarna tog mer ansvar och initiativ så skulle kanske antalet sociala 

aktiviterna vara större och på så sätt bidra till de sociala relationerna ytterligare.  

 

Att motivera sin personal i det dagliga arbetet var något som flertalet av informanterna såg 

som viktigt. Detta gjordes genom att uppmärksamma bra prestationer och ge beröm inför 

övriga i gruppen. Att coacha medarbetarna till personlig utveckling hör även samman, som 

tidigare nämnt, med motivation. Dessutom är det viktigt att säkerställa att alla medarbetare 

känner sig sedda och hörda samt delaktiga i det dagliga arbetet.  

 

En intressant sak som kom upp under endast en av intervjuerna var begreppet värderingar. 

Dessa kopplas ofta samman med kultur och att skapa en stark kultur är det, som tidigare 

nämnt, många som anammar och efterstävar som ett framgångsrikt och eftertraktat koncept. 
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Värderingar var något som vi trodde att informanterna skulle lyfta som viktigt, men som 

enbart en informant la stor vikt vid. De övriga informanterna nämnde i princip inte 

värderingar och vikten av att skapa en värderingsstyrd kultur. Det var också något som kom 

upp under den sista intervjun och det var därför inget vi reflekterade över under de andra 

intervjuerna. Hade det kommit upp under den första intervjun hade vi kunnat överväga om 

detta var en intressant aspekt att fråga mer om, vilket vi nu i efterhand anser.  

 

Efter våra intervjuer och när transkriberingen var färdig samt under processens gång har vi 

givetvis kritiskt reflekterat över vår roll som intervjuledare, hur frågorna och följdfrågorna har 

ställts samt om vi på något sätt styrt informanterna i våra frågor. De frågor vi ställde utifrån 

den tematiska intervjuguiden ansåg vi var väldigt öppna, inriktade mot våra teman, men ändå 

öppna för att på så sätt få ut så mycket som möjligt av informanten. Med denna typ av frågor 

ansåg vi att vi skulle fånga upp en större del av informantens perspektiv, alltså det som hen 

ansåg vara av störst vikt. Trots detta genererade intervjuerna i väldigt likvärdiga svar mellan 

informanterna på de olika företagen. Genom detta drar vi slutsatsen att vi faktiskt uppnått en 

form av mättnad i vår studie, som vi nämnt tidigare, vilket innebär att vi anser att vi kan göra 

vissa generaliseringar utifrån resultatet.  

 

Sammanfattningsvis så var syftet med denna studie att undersöka chefernas syn på 

personalarbetet och vikten av de sociala relationerna på arbetsplatsen. Vi anser att vi genom 

våra frågeställningar och diskussionen ovan har svarat på detta. Då denna uppsats har en 

fenomenlogisk ansats var vi intresserade av informanternas egna upplevelser och tankar kring 

ämnet och därmed bygger inte denna uppsats på vad som är rätt eller fel, utan vi vill i likhet 

med McGregor få cheferna att reflektera över och utveckla sitt egna ledarskap. Utifrån det 

insamlade empiriska materialet har vi kopplat an till teorier och tidigare forskning men också 

väckt nya tankar och idéer för framtida studier. Avslutningsvis drar vi slutsatsen att många av 

våra chefers värderingar kring personalarbetet och deras syn på medarbetarna 

överensstämmer med Teori Y, alltså det “bästa ledarskapet”, men innehar vissa influenser av 

Teori X. Vi ser också att vikten av de sociala relationerna är A och O för att skapa en 

trivsammare och attraktivare arbetsplats som i längden skapar en välmående personal som kan 

minska personalomsättningen. 
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6.1. Framtida forskning 

Något som skulle vara intressant för framtida forskning är att undersöka de båda parterna mot 

varandra, det vill säga att man genomför intervjuer med både chefer och medarbetare, för att 

sedan göra en jämförande analys. Studien skulle då kunna fokusera på huruvida chefernas syn 

på personalarbetet stämmer överens med medarbetarnas syn på hur personalarbetet bedrivs 

och vilka eventuella skillnader som finns? Detta eftersom vi i denna uppsats och tidigare 

forskning, som vi tidigare nämnt, ofta endast fokuserar på den ena eller andra sidan. Vidare 

skulle det vara intressant att komplettera med observationer, då vi i denna studie har valt att 

enbart använda oss av intervjuer, detta för att få en objektiv bild av arbetspraktiken.  

 

Vi kan inte heller helt utgå ifrån att de sociala relationerna ser likadana ut idag som förr och 

det beror främst på informationsteknologin. Människor jobbar idag med varandra på distans 

via mailkontakt och skype och/eller reser mycket i arbetet som gör det hela mer komplicerat. 

Detta var en sak som också kom fram under två av våra intervjuer. Att få ledarskapet att 

fungera på ett tillfredställande sätt och samtidigt skapa en god relation blir då en ännu större 

utmaning. (Härenstam & Bejerot, 2010, s. 8) Förutsättningarna för att skapa goda relationer 

har därmed ändrats och med det sagt finns ett ständigt behov att undersöka hur det ser ut på 

arbetsmarknaden för att på så sätt synliggöra problemen och eliminera dessa och då kunna 

skapa de bästa förutsättningarna för ett hälsosamt arbetsliv. Att gå in djupare i denna typ av 

samverkan och relationsbildande är därmed något för vidare forskning.  
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