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Abstract 
Today, it seems that informal relationships in the workplace are more important for employees 

than ever. Furthermore, we have seen a rising interest for staff work, even in small companies. 

Research has shown that staff work in small companies can be described as ad hoc. However, 

what influence the informal relationships have on the staff work is a rather unexplored topic. In 

this study, we wanted create a deeper understanding of how the informal relationships are 

expressed in a small company and their potential influence on the staff work. To achieve this we 

conducted a qualitative study with 14 in-depth interviews in a small company with about 30 

employees in the south of Sweden. In the beginning of this study we believed that we would find 

many informal relationships with a high impact on the staff work. The result of this study has 

shown that informal relationships in a small company can be shallow in their character but still be 

perceived as good. Moreover, the study has shown that shallow informal relationships can have a 

similar impact in organizations as earlier research has shown that deeper informal relationships 

can. The impact that these informal relationships have shown in this study, is interpreted to be 

engagement, trust and wellbeing. But also negative aspects such as frustration founded in a lack of 

communication. The informal relationships have also shown an impact on how the staff work is 

constructed. The informal relationships that are not interpreted as well functioning has in this 

study been interpreted to have a negative impact on the ad hoc staff work that the company is 

conducting. With this study we want to create awareness around informal relationships and its 

impact on small companies and their staff work. All this to give small companies good conditions 

in conducting a beneficial staff work. 

 

Keywords 
Social psychology, social construction, formal relationships, informal relationships, 

psychodynamic systems theory, fairness, trust, small companies, HRM, staff work, recruitment, 

reward systems, competence, motivation, work-life balance.  
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Abstrakt 
Idag tycks det vara allt viktigare för individer att ha goda informella relationer på arbetsplatsen. 

Vidare har vi kunnat se ett ökat intresse för personalarbetet, även i småföretag. Forskningen har 

visat att personalarbetet i småföretag ofta kan ses som ad hoc. Hur detta personalarbete influeras 

av de informella relationer som finns på arbetsplatsen tycks dock vara ett relativt outforskat 

område. Vi ville i denna studie skapa en djupare förståelse för hur informella relationer kommer 

till uttryck i ett mindre företag samt dess eventuella inverkan på organisationens personalarbete. 

För att uppnå detta utförde vi en kvalitativ fallstudie bestående av 14 djupintervjuer på ett mindre 

företag i södra Sverige med cirka 30 anställda. Vid studiens start trodde vi att vi skulle finna 

många informella relationer samt att de skulle ha en stor inverkan på personalarbetet. Resultatet 

av den här studien visade att informella relationer i en mindre organisation kan vara ytliga i sin 

karaktär men ändå upplevas som bra. Vidare visade studien att ytliga informella relationer kan ha 

en liknande inverkan på organisationer som tidigare studier har visat bero på djupare informella 

relationer. Den inverkan som dessa relationer har visats ha i den här studien tolkas vara skapandet 

av engagemang, trivsel och förtroende men även negativa aspekter såsom irritation grundat i 

kommunikationsbrist. De informella relationerna har vidare även visats kunna ha en inverkan på 

hur personalarbetet skapas. Informella relationer som inte tolkas som välfungerande har i den här 

studien tolkat ha en negativ inverkan på det ad hoc personalarbete företaget bedriver. Genom 

studien vill vi vidare skapa en medvetenhet kring informella relationer och dess inverkan i mindre 

organisationers arbete med sin personal för att på så sätt ge mindre företag de bästa 

förutsättningarna för ett gott personalarbete.  

 

Nyckelord 
 

Socialpsykologi, social konstruktion, formella relationer, informella relationer, psykodynamiska 

systemteorin, rättvisa, förtroende, små företag, HRM, personalarbete, rekrytering, 

belöningssystem, kompetensutveckling, motivation, balans i arbetslivet.  
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1 Inledning

 
I inledningen kommer vi att beskriva och argumentera för vårt ämnes problemfokus genom att 

presentera tidigare forskning. Vi håller en problematiserande diskussion kring den presenterade 

forskningen som sedan mynnar ut i uppsatsens syfte och frågeställningar. Sist i kapitlet återfinns 

en redogörelse för uppsatsens disposition.

 

1.1 Problembakgrund 
 

“Så får du vänner på nya jobbet” (Täpp, 2017), “Sju fungerande tips för bättre relationer på 

jobbet” (Grythberg, 2016) och “Alla behöver en vän på jobbet” (Hays, 2017) är bara några av de 

artiklar presenterade av såväl tidskrifter som rekryteringsbolag och hälsocoacher som behandlar 

relationer på arbetsplatsen. Vid en enkel sökning via någon av de populära sökmotorerna på 

internet kan man idag finna flertalet artiklar och hemsidor med tips och stöd för hur du som 

anställd ska få en bättre relation till dina medmänniskor på arbetsplatsen. Stor vikt tycks idag 

läggas på att relationerna mellan individerna på en arbetsplats ska vara så bra som möjligt. Inte 

enbart för att öka trivseln men även för att konflikter kan innebära stora kostnader för företag då 

resurser måste läggas på att lösa dem (Grythberg, 2016). Hays (2017) skriver på sin hemsida att 

cirka 70 procent av anställda i en av deras undersökningar säger att en stor orsak till att de är glada 

på jobbet är för att de har vänner där. Enligt Amjad et al. (2015: 303) spenderar en person 

majoriteten av sin vakna tid på sin arbetsplats, vilket beskrivs bidra till att många både formella 

och informella relationer skapas i organisationer. Amjad et al. (2015: 304) fokuserar sin forskning 

på de informella relationerna på en arbetsplats och beskriver att dessa kan ha både en positiv och 

negativ inverkan i organisationen. Amjad et al. (2015: 304) resonerar kring att relationerna kan 

berika arbetsmiljön och på så sätt öka produktiviteten och motivera medarbetare. Detta genom att 

relationerna kan skapa god stämning mellan medarbetarna som i sin tur kan öka trivseln och ge 

motiverade arbetstagare. Dock skriver även författarna att relationerna kan vara en bidragande 

faktor till ineffektivitet och besvär på arbetsplatser. Detta på grund av att vänskapsrelationer kan 

underlätta spridning av missnöje vid konflikter då personer i dessa relationer delar med sig av sina 

åsikter i en större utsträckning, vilket kan minska effektiviteten (Amjad et al., 2015: 304). Likt 
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Amjad et al. (2015: 303-304) för Morrison (2005: 3) ett liknande resonemang kring relationer på 

en arbetsplats. Morrison (2005: 3) beskriver att nära relationer är viktiga och kan skapa en större 

trivsel, högre produktivitet och ett större engagemang hos medarbetarna. Om en arbetsplats 

uppfyller individernas sociala behov genom att ge möjligheter till goda informella relationer 

skriver Morrison (2005: 212) att den totala kvaliteten av medarbetarnas arbetsliv kan förbättras. 

Det stora omfånget av tips och råd på internet om hur man får bättre relationer på arbetsplatsen 

tyder på att detta är ett aktuellt ämne som blir viktigare och viktigare i individers liv. Vidare anser 

vi, likt Morrison (2005: 3) att personalen är ett företags viktigaste resurs. Då ovan resonemang har 

visat att informella relationer på en arbetsplats är viktiga för att människor ska känna sig tillfreds 

med sin tillvaro på arbetsplatsen betraktar vi därmed personalarbetet som en viktig del i det 

dagliga arbetet för en arbetsgivare. Detta för att främja de anställdas och företagets bästa.  

 

Samtidigt som dessa ovan nämnda tips som florerar på internet om relationer på arbetet riktar sig 

främst till arbetstagaren finns även indikationer till arbetsgivare att arbetet med personal kan vara 

en väldigt viktig funktion för företag idag (Utvecklingshuset, 2017). Detta för att få en nöjdare 

personal, en lättare konfliktlösning samt stabila principer (Utvecklingshuset, 2017). Vidare beror 

ett företags personalarbete bland annat på företags storlek och resurser. Traditionellt sett är de 

stora HR teorierna anpassade för de större företagens personalarbete (De Kok och Uhlaner, 2001: 

273, 275). Detta medför att det kan vara problematiskt för små och medelstora företag att arbeta 

strategiskt med personalarbete enligt författarna. Stora företag tillämpar ofta ett mer formellt och 

rationellt tillvägagångssätt för personalarbetet i företaget medan mindre företag beskrivs arbeta 

mer ad hoc (De Kok & Uhlaner, 2001: 274; Yong, 2009: 473). Vi ser en problematik i detta då 

Sveriges marknad idag främst är uppbyggd av små företag. Hela 99,4% av alla företag räknas som 

små, med mellan 0-49 anställda (Holmström, 2017). Hur ser det då ut i dessa små företagen där 

resurserna är mindre men där de kan stå inför likvärdiga dilemman och utmaningar? Likaså, med 

grund i det ovan beskrivna fokuset på relationer i dagens företag vill vi se till personalarbetet i 

små företag genom de informella relationerna. Detta då det i små företag beskrivs finnas en mer 

informell anda och ett informellt tillvägagångssätt inom personalarbetet (De Kok & Uhlaner, 

2001: 274). Dock beskriver författarna inget samband mellan den informella andan och informella 

relationer, något vi vill undersöka närmare i den här studien. Trots att arbetet med personal i 

mindre företag är mer informellt präglat poängterar bland annat Yong (2008: 473) vikten av att 

arbeta med personalarbete som en aktiv del av ett företags verksamhet. Tillåts dessa relationer att 

spela en större roll i det vardagliga arbetet med personal i mindre företag eller arbetar de aktivt 

med personalen över huvud taget?  
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Då både relationer på arbetsplatsen och personalarbetet i företag enligt ovan resonemang är 

aktuella ämnen i dagens debatt anser vi att det är högst intressant att studera dessa två i 

kombination med varandra. Vi vill i denna uppsats se vilken eventuell inverkan de informella 

relationerna har på personalarbetet i mindre företag. Detta då mindre företag kan tolkas ha en mer 

informell anda som arbetsgivare borde ta hänsyn till i deras dagliga arbete i verksamheten (De 

Kok & Uhlaner, 2001: 274). Vår förförståelse är att den informella andan kan tolkas vara en 

bidragande faktor till att fler informella relationer bildas i företaget. Detta då ett mer informellt 

tillvägagångssätt kan tolkas skapa en mer avslappnad och öppen miljö som främjar informella 

relationer. Dessa informella relationer har en stor betydelse enligt ovan diskussion grundad i 

tidigare forskning och bör därmed tas hänsyn till. Vidare då personalarbetet i mindre företag 

beskrivs vara ad hoc (De Kok & Uhlaner, 2001: 274; Yong, 2009: 473), är det intressant att 

studera hur det här arbetet ser ut och vidare arbetas med grundat i de informella relationerna. Vi 

tycker att det är intressant att se hur de informella relationerna kommer till uttryck i 

personalarbetet samt hur de upplevs av individerna i företaget. Detta är intressant för oss då vi vill 

skapa oss en större förståelse för varför personalarbetet i små företag beskrivs vara ad hoc. Skulle 

det kunna vara så att de informella relationerna är en av anledningarna till att personalarbetet i 

småföretag ser ut som de gör? Vidare vill vi studera hur de informella relationerna upplevs av 

individerna i organisationen då vi tror att människors upplevelser är präglade av subjektiva 

tolkningar och konstruktioner.  I nästkommande delkapitel kommer vi att presentera och diskutera 

viss tidigare forskning inom våra huvudområden för att sedan mynna ut i uppsatsens syfte och 

frågeställningar. 

1.2 Problemdiskussion 
 

Inom organisationer finns det många olika individer som alla har olika bakgrunder, erfarenheter 

och värderingar. Våra personliga erfarenheter påverkar i sin tur hur vi uppfattar saker och ting 

som sker i vår omgivning (Helkama et al., 2000: 13). Att förstå människans sociala natur, 

relationerna mellan människan och samhället samt uppkomsten av värderingar och attityder är 

något som socialpsykologin ämnar förstå (Helkama et al., 2000: 19). Angelöw et al. (2015: 15) 

skriver att individer påverkas av deras sociala omgivning och omgivningen påverkas i sin tur av 

den enskilde individen. Den sociala omgivningen beskriver författarna som allt som finns omkring 

oss, från personer till materiella ting. Enligt Angelöw et al. (2015: 15) är det detta samband mellan 



  

 i punkt  

 

9 

individ och den sociala omgivningen som socialpsykologin ämnar förklara. Då vi i vår studie 

ämnar till att fördjupa vår kunskap för relationer i en organisationskontext är de 

socialpsykologiska aspekterna högst närvarande inom vår studie och grunden i vår förståelse för 

ämnet.  

 

Som tidigare nämnt skriver Amjad et al. (2015: 303) att en person spenderar majoriteten av sin 

vakna tid på sin arbetsplats, vilket vidare beskrivs bidra till att många både formella och 

informella relationer skapas i en organisation. Formella och informella relationer beskrivs vidare 

av Isaksson och Bellaagh (2005: 1) fungera parallellt bredvid varandra i en organisation. De 

formella relationerna är relationen individerna i en organisation har till varandra grundade i ett 

anställningskontrakt medan de informella relationerna beskrivs växa fram bredvid de formella 

relationerna genom vad författarna kallar ett psykologiskt kontrakt. Det psykologiska kontraktet är 

ett kontrakt mellan parterna som består av uttalade och outtalade löften och antaganden som 

parterna gemensamt kommit överens om utanför anställningskontraktet (Isaksson & Bellaagh, 

2005: 4). Författarna ger här exempel på det psykologiska kontraktet som en överenskommelse 

om arbetets utförande eller karriärutveckling för medarbetaren. Andra författare såsom både 

Amjad et al. (2015: 303) och Ahrne (2014: 74-80) beskriver nära informella relationer som 

vänskapsrelationer. Vidare beskrivs informella relationer som tidigare nämnt kunna ha både en 

positiv och negativ inverkan på en arbetsplats (Amjad, 2014: 304; Morrison, 2005: 3). Grundat i 

ovan diskussion kan de informella relationerna därmed tolkas vara uppbyggda på sociala 

överenskommelser medan formella relationer kan tolkas vara uppbyggda på kontrakterade 

överenskommelser. Problematiken som vi ser det ligger i att vi ser en komplexitet i 

kombinationen av formella och informella relationer.  

 

Kombinationen av formella och informella relationer förklaras bland annat av Heinskou och 

Visholm (2005: 38-41) genom den psykodynamiska systemteorin. Enligt författarna beskrivs en 

individ dagligen vara involverad i olika sociala system och sammanhang där individen hamnar i 

diverse olika utbyten. Heinskou och Visholm (2005: 38-41) skiljer på två delar som beskrivs 

påverka utbytet i ett socialt sammanhang; den målrationella och den psykodynamiska delen. Den 

målrationella delen beskrivs av författarna bestå av de formella rollerna och relationerna i ett 

socialt system, processer såsom arbetsbeskrivningar och arbetsroller. Parallellt med den 

målrationella delen beskrivs den psykodynamiska delen vilken innehåller de informella rollerna 

och relationerna som tillkommer i det sociala systemet. Enligt Heinskou och Visholm (2005: 38-

41) påverkar dessa två delar varandra ömsesidigt. Beroende på vilken del som är dominant, med 
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andra ord om det är formella eller informella relationer som dominerar, ser de sociala systemen 

olika ut och därmed kan även organisationer se olika ut enligt författarna. Vi tycker att det är 

intressant att se vilken del i de sociala systemen som kan tänkas dominera i ett litet företag på 

arbetsmarknaden idag och vad det kan ha för inverkan på organisationens arbete.  

 

Som ovan nämnt ser de sociala systemen olika ut i olika företag. Detta leder även oss till att anta 

att även företag ser olika ut. De Kok och Uhlaner (2001: 274) gör skillnad på små och stora 

företag när det kommer till dess uppbyggnad och framför allt arbete med personal och HRM. 

Författarna ger en övergripande definition av HRM som ett företags arbete med att utveckla och 

behålla befintlig personal i en organisation samt locka ny personal till företaget. Författarna 

skriver att detta arbete kan arta sig på olika sätt i olika organisationer. Bland annat beskrivs 

arbetets utformning bero på ett företags resurser, kunskap och strategi (Yong, 2008: 473). 

Granberg (2011: 66) för vidare ett resonemang om att HR-avdelningar normalt växer fram när 

företag når cirka 100 anställda. Detta skulle i sin tur innebära att majoriteten av de svenska 

företagen inte har en HR-avdelning. Även fast majoriteten av svenska företag enligt Granbergs 

(2011: 66) resonemang därmed saknar HR-avdelning beskrivs det finnas fyra huvudsakliga delar 

av personalarbete i små företag som bör finnas med. Dessa fyra delar beskrivs vara: rekrytering, 

belöningssystem, kompensation/lön samt motivationsarbete (Yong, 2008: 474; Barrett och 

Mayson, 2007: 308). Beroende på företagets storlek och dess förutsättningar kan personalarbetet 

med andra ord utföras på olika vis. Lindmark (2011: 22) skriver att genom att aktivt arbeta med 

sin personal kan företag vinna konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter på marknaden. Ett 

sätt för mindre företag att göra detta är att arbeta med de fyra delar som Barret och Mayson (2007: 

308) presenterar. Vi tror att genom att arbeta med koncept såsom belöningssystem och motivation 

kan företag få en mer välmående och välfungerande personalstyrka som kan ge dem 

konkurrensfördelar på marknaden.  

 

Sammanfattningsvis, med grund i ovan resonemang, ser vi en teoretisk lucka i forskningen kring 

informella relationer i små organisationers personalarbete. Vi har tidigare sett att småföretagare 

och entreprenörer gärna sköter en del av sitt personalarbete i form av rekrytering från sina 

personliga sociala nätverk (Hansson & Svangård, 2016: 68). Genom detta ser vi att de informella 

relationerna kan ha en större inverkan i små företags personalarbete än vad som akademiska 

studier hittills har påvisat. Tidigare forskning har även visat att det finns aspekter av informella 

relationer i företag som har en inverkan på det organisatoriska arbetet (Amjad et al., 2015: 303; 

Morrison, 2005: 3). Här ser vi ett behov av att undersöka hur dessa informella relationer kommer 
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till uttryck i just personalarbetet i små företag, ett behov som tidigare presenterad forskning inte 

har kunnat fylla. HRM-aktiviteter i stort har i sin teoretiska bemärkelse främst riktat sig till större 

företag (De Kok och Uhlaner, 2001: 274). Då majoriteten av alla företag i Sverige är små, och de 

enligt Granberg (2011: 66) inte har en uttalad HR-avdelning anser vi att det finns ett behov av mer 

forskning på små organisationers personalarbete i Sverige. Detta på grund av att små företag 

väsentligt skiljer sig från de stora. Inte bara sett till deras resurser utan även i formaliteten i hur 

arbete utförs (De Kok och Uhlaner, 2001: 274). Personalarbetet kan se olika ut och ha olika 

funktioner beroende på organisation, vilket vi vill skapa förståelse kring. Då vi ser till informella 

relationer som en ofrånkomlig del i våra sociala system har vi en förförståelse om att de 

informella relationerna är en stor grund till utvecklingen och funktionen av personalarbetet i en 

organisation. De teoretiska fält som vi har lyft fram har tidigare studerats var för sig men inte 

tillsammans. Det är kombinationen av relationer, små företag samt personalarbete som vi vill 

undersöka. Tidigare forskning, bland andra De Kok och Uhlaner (2001: 274) har visat att mindre 

företag använder ett mer informellt tillvägagångssätt vid arbetet med personal än stora företag. Vi 

vill därför se vilken eventuell inverkan informella relationer kan ha på hur personalarbetet skapas, 

vilket blir vårt teoretiska bidrag. Med hur personalarbetet skapas menar vi hur de processer inom 

personalarbete som uppsatsen kommer ta upp hanteras och utageras i organisationens dagliga 

arbete med personalen. För att kunna uppnå detta kommer vi att djupgående studera de informella 

relationer i en mindre organisation för att sedan försöka skapa förståelse och dra slutsatser kring 

hur personalarbetet skapas genom dessa. Vi vill även bidra praktiskt till mindre företag på den 

svenska marknaden då vi anser att personalarbetet är en viktig del i företag som bör 

uppmärksammas och som ibland glöms bort i mindre företag. Denna diskussion mynnar ut i 

uppsatsens syfte. 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att skapa en fördjupad förståelse för hur informella relationer 

kommer till uttryck i mindre organisationer samt de informella relationernas eventuella inverkan 

på hur organisationens personalarbete skapas. 
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1.4 Frågeställningar 

 
Hur upplever individerna i en mindre organisation informella relationer och hur utageras dessa i 

organisationen? 

 

Hur skapas personalarbetet genom de informella relationerna i en mindre organisation? 

 

1.5 Disposition 

1.5.1 Metodologiska ståndpunkter  
I detta kapitel redogör vi för våra metodologiska ståndpunkter. Vi ger en beskrivning för vår syn 

på världens och kunskapens beskaffenhet. Vi ger en redogörelse för våra val kring 

forskningsmetod samt tolkningsmodell samt vilka eventuella konsekvenser de har haft för vår 

uppsats. Vi diskuterar vidare studiens upplägg, vår intervju- och observationsprocess samt 

tolkningsprocessen. I metodkapitlet förs slutligen en reflekterande diskussion kring studiens etik 

och kvalitet.  

1.5.2 Teoretisk referensram 
I vår teoretiska referensram presenterar och tolkar vi de teorier och teoretiska perspektiv som 

ligger som grund för vår studie och dess tolkning. Vi behandlar teoretiska områden såsom 

socialpsykologi, formella och informella relationer och personalarbete. Då vi ämnar att förstå hur 

personalarbetet skapas genom de informella relationer som kan finnas i en mindre organisation 

börjar vi vårt teoretiska kapitel med ett avsnitt som behandlar relationer. Det presenteras teoretiska 

ståndpunkter kring olika slags relationer, exempelvis relationer mellan medarbetare och 

medarbetare samt relationer mellan medarbetare och ledning. Vidare kommer vi presentera den 

inverkan som tidigare forskning har visat att informella relationer kan ha i organisationer. För att 

kunna skapa en djupare förståelse för personalarbetet kommer vi sedan att presentera teorier om 

personalarbete i små företag samt olika processer inom det. Slutligen flätar vi samman vår 

teoretiska referensram för att visa hur våra olika områden relaterar till varandra och hur de 

kommer nyttjas längre fram i uppsatsen. 
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1.5.3 Relationer och personalarbete på Automationsteknik AB 
I vårt empiriska kapitel återberättas våra observationer från våra två dagar hos vårt fallföretag 

Automationsteknik AB. Det ges även en återberättelse av de 14 respondenternas berättelser kring 

hur de upplever relationerna och personalarbetet på arbetsplatsen. Presentationen av det empiriska 

materialet kommer att vara uppdelat efter följande teman; när relationen skapas, relationer 

mellan medarbetare, relationer mellan medarbetare och ledning, rättvisa, personalarbete, 

karriärmöjligheter, kompetensutveckling, motivation, trivsel samt förtroende.  

1.5.4 Tolkning empiriskt material  
I tolkningen av vårt empiriska material har vi delat in tolkningen i tre olika block; relationer, 

personalarbete och hur relationer och personalarbete kan relateras till varandra. Vi tolkar 

materialet genom vår teoretiska referensram för att skapa oss en förståelse kring de företeelser 

som återfinns i vårt empiriska material. Detta gör vi för att sedan kunna föra en sammanvävande 

diskussion av vår tolkning.  

1.5.5 Diskussion 
Vårt diskussionskapitel kommer ge en sammanflätande diskussion av vår tolkning av det 

empiriska fallet. Vi kommer diskutera tolkningens utfall i relation till tidigare forskning och även 

visa hur de olika temana relaterar till varandra för att skapa en djupare förståelse kring dels vår 

studie, men även ämnet i sig. Denna diskussion kommer mynna ut i uppsatsens slutsats.  

1.5.6 Slutsats  
I det avslutande kapitlet kommer vi att med grund i diskussionen driven i föregående kapitel 

besvara våra forskningsfrågor. Vi kommer visa och dra slutsatser kring hur relationer kan 

upplevas i en mindre organisation samt hur de utageras i organisationen. Vidare drar vi även 

slutsatser kring hur organisationens personalarbete skapas genom dessa relationer. Slutligen ger vi 

en redogörelse för hur vi uppfyllt våra praktiska och teoretiska bidrag samt ger förslag för fortsatt 

forskning.  
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2. Metodologiska ståndpunkter  

 
I följande kapitel kommer vi redogöra för våra metodologiska ståndpunkter. Vi börjar med att 

förklara våra ontologiska och epistemologiska antaganden för att sedan fortsätta med att beskriva 

vår studies upplägg och förutsättningar. Avslutningsvis reflekterar vi kring vår studies etiska 

perspektiv samt kvalitet i form av trovärdighet och autenticitet. 

 

2.1 Ontologisk och epistemologisk redogörelse 
 

För att ge er som läsare en större förståelse för våra metodologiska val och ståndpunkter vill vi 

först börja med att redogöra för våra ontologiska och epistemologiska utgångspunkter. Det finns 

många olika sätt att se på världen och dess beskaffenhet. Dessa synsätt kallas ontologier 

(Sandberg, 1999:41). En objektivistisk ontologi är enligt Sandberg (1999: 41) en ontologi där en 

person anser att världen, och människorna i den kan separeras och studeras var för sig, oberoende 

av varandra. Som en motpol till denna dualistiska ontologi finner vi en mer konstruktionistisk 

ontologi. En konstruktionistisk utgångspunkt innebär att världen skapas via sociala interaktioner 

(Helkama et al, 2000: 60). Sandberg (1999: 40-42) beskriver denna verklighetssyn som en icke-

dualistisk ontologi där han hävdar att människa och värld inte kan separeras. 

 

På samma sätt som människor ser världen på olika sätt kan individer även ha olika synsätt på 

uppkomsten av kunskap. Tolkningsperspektivet som presenteras av Alvesson (2008: 13) skiljer 

sig väsentligt från positivismens antaganden där man antar att kunskap skapas utanför människors 

medvetenhet. Tolkningsperspektivets förespråkare kritiserar positivismen för att åsidosätta 

människors subjektiva erfarenheter. Alvesson (2008: 13) skriver i sin bok att det inte finns någon 

fakta som är tolkningsfri och teorineutral. Den intersubjektivistiska epistemologin ser därav 

kunskap som en social konstruktion (Sandberg, 1999: 42). Enligt detta resonemang skapas 

kunskap i diskussioner och förhandlingar mellan människor. Med andra ord skriver Sandberg 

(1999: 42) att den intersubjektivistiska epistemologin hävdar att människa och värld inte kan 

separeras i skapandet av kunskap. I tolkningsperspektivet beskriver Alvesson (2008: 13) att fakta 

de facto anses vara konstruktioner eller resultat av tolkningar. 
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Vi tror att alla människor upplever saker på olika sätt. Vidare innebär det att världen är, enligt oss, 

en konstruktion skapad av oss människor och våra subjektiva erfarenheter. I och med detta tror vi 

inte att människa och värld kan separeras då vi tror att varje människas verklighet är en subjektiv 

konstruktion. I det ämnet vi ska studera är vi tämligen intresserade av att få en djupare förståelse 

för våra respondenters subjektiva erfarenheter av relationerna på arbetsplatsen. Det är i våra ögon 

en självklarhet att vi, i vår studie inte kan separera våra respondenter med den verklighet som de 

lever i. Hänsyn måste här tas till att vi tror att våra olika respondenter kan ha olika erfarenheter, 

intryck och tolkningar av samma verklighetsfenomen och att de därav skapar sin verklighet i 

interaktionerna med varandra. Våra antaganden om världen och denna studien faller därför inom 

den icke-dualistiska ontologin (Sandberg, 1999: 40-42). Vidare tror vi inte heller att kunskap kan 

skapas objektivt. Kunskap är, enligt oss, även det en subjektiv konstruktion som skapas i 

människors medvetenhet och i interaktionerna med varandra. Därför faller vår syn om kunskapens 

beskaffenhet inom den intersubjektivistiska epistemologin. Vår studie bygger på en tydlig 

interaktion med våra respondenter. Det är i denna interaktion, där vi får ta del av och tolka deras 

subjektiva erfarenheter av relationer på arbetsplatsen som vi skapar kunskap. I vår 

tolkningsprocess där vi dels tolkar tidigare forskning men även vårt empiriska material 

framkommer kunskapen. Eftersom att vår studie berör människors relationer till varandra hade 

det, enligt oss varit en omöjlighet att utföra denna studie under uppfattningen om att vi lever i en 

objektiv värld där kunskap skapas utanför oss människor. Detta på grund av att vi anser att vi i 

interaktionen med våra respondenter bör gå in på djupet i deras reflektioner och därigenom skapa 

kunskapen. Med detta till grund kommer vi att hålla ett konstruktionistiskt förhållningssätt och en 

tolkande ansats. Vår tolkande ansats har medfört en djupare förståelse till vår uppsats. Den har 

genomgående i uppsatsens process gjort att vi har kunnat ha en stor teoretisk inläsning där vi 

sedan presenterar relevanta tolkade teoretiska perspektiv. Vi har även, med grund i vår tolkande 

ansats haft djupgående intervjuer där vi, vid tolkningen av respondenternas svar kunnat ställa 

följdfrågor som berikat vårt empiriska material. Vidare i tolkningsprocessen har vi tolkat vårt 

empiriska material och de underliggande mönster som vi finner där med hjälp av vår teoretiska 

referensram.  
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2.1.1 Kvalitativ forskningsmetod   
I denna studie har vi valt en kvalitativ forskningsmetod. Den kvalitativa forskningsmetoden kan 

enligt Ahrne et al. (2015: 10) beskrivas bygga på kvalitativ data och empiri, vilket kan 

exemplifieras genom intervjusamtal och observationer. Vidare beskriver författarna att den 

kvantitativa forskningsmetoden emellertid bygger på kvantitativ data och empiri vilket kan 

exemplifieras som statistiskt material och siffror (Ahrne et al., 2015: 10). Enligt författarna kan 

forskare därmed vid användning av den kvantitativa metoden gå miste om indirekta fenomen 

såsom känslor, makt och upplevelser vilket är av hög relevans för vår studie. Inom kvalitativa 

forskningsmetoder mäts inte studier på samma vis som i kvantitativa forskningsmetoder. I den 

kvalitativa forskningen konstateras att fenomen eventuellt finns, hur dessa fenomen fungerar, samt 

förekomsten av dem i specifika situationer (Ahrne et al., 2015: 10). Till följd av ovan resonemang 

beskriver Ahrne et al. (2015: 12) att det är genom kvalitativ forskningsmetod som forskare kan 

fånga in normer, värderingar och diverse nyanser i olika sammanhang på bästa vis. I vår studie vill 

vi i mindre organisationer studera individer, deras relationer samt organisationens arbete med 

personal, vilket vi genom ovan resonemang gör bäst genom en kvalitativ forskningsmetod. Detta 

för att skapa oss en förståelse för indirekta fenomen som kan tänkas inverka organisationens 

arbete samt den sociala interaktionen och inverkan av relationer i en organisationskontext. Med 

grund i vår interubjektivistika epistemologi tror vi att kunskap skapas subjektivt i sociala 

interaktioner mellan människor. Därav använder vi en kvalitativ forskningsmetod som inte 

generaliserar funna resultat utan skapar subjektiv förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2007: 39). 

Vidare kommer vi att använda oss av kvalitativa intervjumetoder för att fånga indirekta fenomen. 

2.1.2 Tolkningsmodeller 
Inom forskning används olika modeller till att förklara forskning och dess uppbyggnad. Alvesson 

et al. (2007: 41-43) delar upp dessa modeller i tre ansatser; induktion, deduktion och abduktion. 

En induktiv ansats är enligt Alvesson (2007: 41) forskning utifrån ett antal enskilda fall som 

observeras enskilt för att sedermera finna ett samband som knyter dessa tillsammans och 

därigenom bilda en generell giltig slutsats. I den induktiva ansatsen tas inte den underliggande 

situationen eller omständigheterna med utan det är endast de yttre sambanden som tas hänsyn till 

skriver författarna. Vidare förklarar Bryman och Bell (2013: 31-35) att det deduktiva 

tillvägagångssättet istället utgår från teorier och teoretiska perspektiv för att sedan genom 

hypoteser testa teorierna i olika observerade fall. Den tredje ansatsen, abduktion, beskriver 

Alvesson et al. (2007: 42) som den bäst lämpade förklaringsmodellen inom fallstudiebaserad 

forskning. Abduktion beskrivs här som tolkande av ett fall med hjälp av ett hypotetiskt mönster 
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som sedermera förklarar fallet eller bestryker nya iakttagelser som följaktligen formuleras. Under 

den abduktiva ansatsen utvecklas både det empiriska området och det teoretiska området genom 

successiv justering (Alvesson et al., 2007: 42). Författarna understryker här att abduktion är den 

förklaringsmodell som innefattar förståelse som en grund i arbetet. Genom ovan resonemang har 

vi valt en abduktiv ansats i vår forskning. Detta för att vi i vår studie idkar till att öka vår 

förståelse för relationer och arbetet med mänskliga resurser i en organisationskontext. Vi anser att 

den abduktiva ansatsen är bäst tillämpbar i vårt fall då vi syftar till att skapa och öka vår förståelse 

genom att subjektivt tolka ett fall för att undersöka underliggande mönster med hjälp av våra 

teoretiska perspektiv och vidare, beroende på funna resultat, formulera nya iakttagelser.  

 

Vår abduktiva utgångspunkt har artat sig i vår uppsats genom att vi i början av studiens process 

gjorde en teoretisk inläsning grundad i studiens syfte. I denna teoretiska inläsning fann vi teorier 

och teoretiska perspektiv som vi ansåg skulle kunna ha en stor relevans i vår studies framtida 

tolkningsprocess. Därefter begav vi oss ut för att finna vårt empiriska material. Vi utformade vår 

studie till en fallstudie på ett företag i södra Sverige. Vid insamlingen av det empiriska materialet 

ställde vi öppna och djupgående frågor till respondenterna för att få fram svar med goda 

tolkningsmöjligheter som gjorde vi att kunde få en djupare förståelse för ämnet och för 

respondenterna. Vidare efter insamlingen av empiriskt material valde vi att gå tillbaka till vårt 

teorikapitel, studera det och reflektera kring alla delar i det. Vi valde därefter att ta bort och lägga 

till teoretiska utgångspunkter som skulle visa sig vara onödiga alternativt nödvändiga för en 

nyanserad och djupgående tolkning av det empiriska materialet. I tolkningsprocessen försökte vi 

finna underliggande mönster i det empiriska materialet med hjälp av vår teoretiska referensram. 

Vi försökte förklara för dig som läsare vad det är som händer i det empiriska fallet genom 

glasögonen av den teoretiska referensramen. Detta har gett oss en djupare förståelse för fallet, 

såväl praktiskt som teoretiskt. 

2.2 Studiens upplägg 
 

Vid förberedelserna och genomförandet av vår studie valde vi att använda oss av en 

forskningsdesign beskriven av Ahrne et al. (2015: 18-31). I deras design beskriver och besvarar 

dem ett antal frågor som även vi valde att delvis arbeta från. Författarna börjar med att beskriva 

lämpligast metod för insamling av empiriskt material för valda forskningsfrågor. De fortsätter 

sedan med att beskriva det empiriska urvalet, bearbetningsprocessen, arbetets trovärdighet och 
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generaliserbarhet samt studiens etiska dilemman. Nedan kommer vi att presentera vår valda 

forskningsdesign influerad av Ahrne et al. (2015: 18-19). 

2.2.1 Fallstudie 
Då vår studies syfte är att fördjupa vår förståelse för hur relationer kommer till uttryck i 

personalarbetet i mindre företag så valde vi att utföra en fallstudie för insamlingen av vårt 

empiriska material. Enligt Ahrne et al. (2015: 20) finns det en relation mellan forskningsfrågor, 

behov av data samt metoder som forskare arbetar med. I vår studie besvarar vi forskningsfrågorna 

‘Hur upplever individerna ut en mindre organisation de informella relationerna och hur utageras 

dessa i organisationen?’, ‘Hur skapas personalarbetet genom de informella relationerna i en 

mindre organisation?’. Då våra forskningsfrågor är fokuserade på individers relationer samt 

relationernas inverkan på organisationens arbete med personal anser vi att en fallstudie var den 

bästa metoden för att fånga dessa fenomen. Detta då vi i vår studie fokuserat på “hur” relationer i 

en organisation ser ut samt deras inverkan på organisationens arbete med personal. Vid 

forskningsfrågor formulerade med “hur” används oftast fallstudier skriver Yin (2007: 17). 

Fallstudier används även vanligtvis inom psykologisk och sociologisk forskning samt för att förstå 

komplicerade sociala företeelser (Yin, 2007: 18). Då vi i vår studie grundar vårt arbete på 

socialpsykologi och ett subjektivistiskt tänkande anser vi att en fallstudie var det bästa 

tillvägagångssättet för oss. Vidare anser vi att en fallstudie var det bästa tillvägagångssättet att få 

förstå den komplicerade kombinationen av formella och informella relationer i en organisation.  

 

Vidare skiljer Yin (2007: 32) på enkla och multipla fallstudier. Vi valde en enkel fallstudie vilket 

Yin (2013: 61) beskriver som en forskningsstudie där endast ett fall används för att besvara 

forskningsfrågorna. Detta då vi ansåg att ett fall, inom vår givna studie- och tidsram, ger en 

djupare förståelse i motsats till att välja flera fall och därmed förlora djupet mot en möjligt mer 

ytlig förståelse. Vidare, då vi anser att formella och informella relationer i en organisationskontext 

är likväl komplicerade som subjektiva och därmed skiljer sig från kontext till kontext valde vi att 

fokusera på endast ett fall. I och med att vi valde att utföra en fallstudie i ett företag avgränsade vi 

automatiskt vår studie rent metodologiskt. När vi valde vårt fallföretag blev vi avgränsade till 

elektronikindustrin. I och med att vi enbart kunde undersöka ett företag i denna bransch kan vi 

inte generalisera våra resultat för hela branschen. Dock kan vi tillföra en ny dimension till tidigare 

forskning kring personalarbete i ett mindre företag. Vi anser därmed att avgränsning av bransch 

inte är av väsentlighet för uppfyllelsen av studiens syfte. Utan det som är av värde för oss i valet 

av fallföretag var istället storlek, geografisk position och ett ad hoc personalarbete. Det är alltså 
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detta som vårt fall är ett exempel på. Ett litet företag med ett ad hoc personalarbete. Något som 

kommer diskuteras vidare i nästkommande avsnitt. 

2.2.2 Val av fallföretag  
I vår studie har vi som ovan nämnt fokuserat på relationer inom en organisationskontext samt 

inom arbetet med personal. Vårt urval bestod av små företag med färre än 49 anställda samt ett ad 

hoc personalarbete. Vi kunde inte i början av vår studie begränsa företagen i form av antal 

formella eller informella relationer då kombinationen inte var synlig för oss som utomstående. 

Istället begränsade vi urvalet till endast små företag med ad hoc personalarbete, huruvida 

relationerna sedan kom till uttryck fick visa sig i ett senare skede. Vidare anser vi att människors 

uppfattning om relationer i högsta grad är subjektiva. På grund av det antagandet anser vi vidare 

att systemet av relationer ser annorlunda ut i varje organisation och därför kan resultatet av denna 

studie inte direkt hänföras till alla små organisationer. Istället fungerar vår studie som en insikt i 

hur personalarbete och relationer kan arta sig i en mindre organisation med ad hoc personalarbete. 

Vidare har vi även valt att fokusera på företag utan en renodlad HR-avdelning. Detta föll sig 

naturligt då vårt urval endast bestod av företag som alla kunde tänkas sakna en HR-avdelning, likt 

hur Granberg (2011: 66) beskriver att det ser ut i mindre företag.  

 

På grund av praktiska och ekonomiska skäl beskriver Ahrne (2015: 22) att geografiska 

begränsningar i studier är vanligt förekommande. I vårt fall blev det likaså de praktiska och 

ekonomiska begränsningarna som påverkade vår studieort. För att kunna utföra studien på ett så 

bra och tillförlitligt sätt som möjligt ville vi vara på plats på företaget för att utföra våra intervjuer. 

Därav var det viktigt för oss att företaget låg i de södra delarna av Sverige. Vi tror att våra 

begränsningar och kriterier kring vårt urval både har gynnat oss och hämmat oss. Vi tror vidare att 

avgränsningen till ett litet företag med från tio till 49 anställda har gjort att vi har fått en mer 

öppen access till företagets alla nivåer. Kommunikationsleden kan i dessa mindre organisationer 

tänkas vara kortare vilket också kan ha bidraget till den empiriska åtkomst vi fått ta del av. Vidare 

vid en mindre organisation är det, enligt oss, lättare att ge en rättvis bild av organisationens 

situation då vi har möjlighet att intervjua och observera större delen av organisationen. Detta ger 

oss en större helhetsbild än om vi skulle utfört ett tiotal intervjuer på ett företag med hundratalet 

anställda. Vidare kan det också ha fört med sig sina begränsningar att det är ett litet företag. 

Exempelvis kan de korta kommunikationsvägarna och känslan av att “alla känner alla” som kan 

uppstå i små företag bidra till att respondenterna inte vågat uttrycka hur de egentligen tycker och 

tänker, baserat i en eventuell oro att ledningen ska få veta att det är just de som uttalat sig om 
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frågan. Vidare anser vi att får geografisk avgränsning nästan uteslutande medfört gynnsamma 

effekter. Vid valet av ett fallföretag i norra Sverige hade det varit svårt för oss att snabbt och 

enkelt kunna finnas på plats på företaget för observationer och intervjuer. Detta tror vi har 

påverkat på så sätt vi har kunnat ge en mer rättvisande bild av företaget samt kunnat föra djupare 

dialoger med respondenterna än vid eventuella telefonintervjuer.   

 

När vi påbörjade vår urvalsprocess gick vi först genom vårt sociala nätverk för att finna företag. I 

våra nätverk hittade vi då några relevanta företag som vi tog kontakt med. Dock hade företagen 

dessvärre inte tid att medverka i vår studie och vi fick då tänka om. Nästa steg blev då att använda 

sökmotorn allabolag.se med ovan nämnda begränsningar vid sökningarna. Vid dessa sökningar 

hittade vi några fler relevanta företag som vi tog kontakt med. Dessa företag gav tyvärr samma 

svar som de förstnämnda två, på grund av tidsbrist kunde de inte medverka i vår studie. Vi började 

då fundera på hur vi presenterade vår studie och vårt upplägg, var det ett för komplex ämne? Var 

företagen rädda för vad vi eventuellt skulle kunna hitta? Eller hade företagen helt enkelt inte tid?  

 

Efter diverse funderingar och finjusteringar så återgick vi till sökmotorn allabolag.se för att 

försöka finna fler potentiella företag för vår studie. Dock gav dessa försök likvärdigt resultat som 

ovan nämnda försök. Vi befann oss då i en någorlunda knepig situation och kände att vi behövde 

en radikal förändring i vår process för att få studiens empiriska del att gå i lås. Vi tog återigen 

kontakt med våra sociala nätverk och kontaktade därigenom relevanta företag. Till slut fann vi ett 

företag som kände stort intresse och behov av vår studie och som därför gav oss tillgång till all 

information och tid som vi behövde. Företaget vi har studerat heter Automationsteknik AB och 

har sin verksamhet inom elektronikindustrin. Vi fick besöka företaget under 2 heldagar där vi fick 

tillgång till att intervjua personerna i organisationen; ledare och anställda. Vi höll intervjuer med 

14 respondenter av totalt cirka 30 anställda. Med andra ord intervjuade vi nästan halva företaget. 

Respondenterna var utspridda på olika avdelningar på företaget och satt alla med olika 

arbetsuppgifter. Vidare var respondenturvalet en form av slumpmässigt urval. Vi ville ha 

respondenter från alla befintliga avdelningar, vilket vi fick, men beroende på deras tid och 

engagemang valdes respondenterna ut efter deras egna tidsram och vilja. Detta artade sig i form av 

att vi ibland fick respondenter tilldelade och ibland själva fick gå runt på företaget och fråga 

möjliga respondenter om viljan av att delta. Vid en större tidsram hade det såklart varit 

fördelaktigt för oss att hålla intervjuer med alla anställda i företaget. Det hade kunnat leda till mer 

rättvisande resultat samt en större och framför allt djupare förståelse för relationerna i företaget.  
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2.2.3 Intervju- och observationsprocessen 
I vår studie har vi valt att genomföra 14 stycken semistrukturerade djupintervjuer på 

organisationen Automationsteknik AB. Vidare har vi även valt att genomföra kortare 

observationer. Dessa två tillvägagångssätt valde vi i vår studie då vi ville undersöka individers 

olika erfarenheter i organisationen samt hur det faktiskt kan se ut i organisationen idag. Ahrne et 

al. (2015: 38) beskriver hur kvalitativa intervjukonstruktioner kan anpassa frågorna och dess 

ordning för att bäst anpassas efter den rådande situationen. Vilket enligt författarna innebär att 

följdfrågor därmed kan bidra till att få svar på andra frågor än just de som ställs. Genom att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer möjliggjorde vi en större flexibilitet då vi kunde utgå 

från vår förberedda intervjuguide men även låta respondenten forma sin intervju genom sina svar. 

Den fullständiga intervjuguiden återfinns i bilaga ett.  

 

Genom det semistrukturerade tillvägagångssättet valde vi sedermera att forma djupintervjuer med 

våra 14 utvalda personer i organisationen. Genom det semistrukturerade tillvägagångssättet ges 

nödvändigtvis inte djupare kunskap utan en mer variation och bredd på sina frågor och svar 

(Ahrne et al., 2015: 38). För att skapa mer djup i vårt empiriska material valde vi att genomföra 

djupintervjuer. En djupintervju beskrivs av Ahrne et al. (2015: 38) pågå under en längre tid där 

möjligheten för mer öppenhet och djup mellan parterna ökar. Vidare beskrivs djupintervjuer 

handla om en mer självbeskrivande och självreflekterande diskussion av intervjupersonen än i 

andra slags intervjuer. Detta för att se personliga aspekter hos intervjupersonerna som kan tänkas 

tas för givet, såsom värderingar och kulturell kunskap (Ahrne et al., 2015: 38). Då vi vill öka vår 

förståelse för relationens funktion och inverkan i organisationer var det viktigt för oss att fånga 

detta djup och dessa självreflektioner i intervjuprocessen. Vi ville på djupet komma i kontakt med 

intervjupersonernas känslor och reflektioner. Därför gav vi respondenterna stor frihet i 

intervjusituationen. Bland annat genom att öppna intervjuerna med att säga att frågorna är öppet 

ställda och det därmed helt var upp till respondenten själv att svara så ärligt, öppet och mycket 

som personen ville och kunde.  

 

Förutom intervjuer valde vi även att utföra kortare observationer på plats i organisationen. Vi 

valde att utföra observationer för att skapa oss en större förståelse för organisationen i stort och för 

relationerna i den samt deras eventuella inverkan i organisationen. Vi gjorde diverse observationer 

under de 2 dagarna vi var på plats. Vi fick därmed en inblick i organisationen, både genom våra 

intervjuer och genom vår delaktighet under det dagliga arbetet samt rasterna med all personal 
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samlade tillsammans. Vidare förde vi anteckningar på dessa observationer som vi ständigt 

kopplade till våra frågeställningar i studien. Då vi under hela vår studie valt att utföra forskningen 

transparent och lägger stor vikt vid etik valde vi att genomföra öppna observationer. Öppna 

observationer beskrivs av Ahrne et al. (2015: 99) som observationer utförda på studieobjektet efter 

att ha informerat organisationen om studien och dess syfte. Innan vi kom till Automationsteknik 

AB så hade VD:n på företaget skickat ut till alla anställda att vi skulle komma, vad vi skulle göra 

där och studiens upplägg. Detta inklusive vår egen presentation av oss och vår studie uppfyllde 

enligt oss detta krav för öppna observationer. Dessa observationer kan emellertid påverka 

forskningen genom den så kallade forskareffekten enligt Ahrne et al. (2015: 100). Enligt 

författarna innebär det att på grund av att individerna i organisationen har kännedom om studiens 

syfte och intentionerna med observationerna kan det påverka deras beteende. Vi har under 

studiens gång varit medvetna om dessa effekter både under våra intervjuer och observationer. 

Dock anser vi att dessa effekter inte kan förebyggas eller åtgärdas då vi inte kan styra mänskligt 

beteende. 

 

Eftersom att vi studerar individers uppfattningar om relationerna på deras arbetsplats, vilket kan 

ses som ett någorlunda känsligt ämne för vissa var det en självklarhet för oss att ge alla våra 

respondenter möjligheten att vara anonyma. Av totalt 14 intervjuer var det endast fem av 

respondenterna som hade en önskan att vara anonyma. Då de övriga på företaget kan ha en viss 

kännedom om vilka som har deltagit i intervjuerna ansåg vi att det var sårbart för anonymiteten att 

endast anonymisera dessa fem. Med detta till grund tog vi beslutet att anonymisera alla 

respondenter. Ledningen har inte uttryckt en önskan om att företaget i sig ska vara anonymt i 

studien. Poängteras bör att VD samt personalchef inte ville vara anonyma i studien. Därför 

kommer vi, där vi anser att det är av vikt att visa på att det är just VD eller personalchef som 

uttrycker sig i frågan skriva ut att de är just dem som står bakom uttalandena. Dock kommer 

personalchef och VD att anonymiseras i de övriga svaren. Detta gör vi för att ge dig som läsare en 

mer rättvisande bild av verksamheten. Våra respondenter består av företagets VD, personalchef, 

två programmerare, två projektledare, två elinstallatörer, tre mekanikkonstruktörer, två 

mekanikmontörer samt en elkonstruktör. Vi har valt att ge våra respondenter namnen; Per, 

William, Jens, Åke, Sebastian, Linus, Peter, Thomas, Måns, Urban, Anders, Simon, Magnus, 

Pontus. Namnen ovan är presenterade helt utan inbördes ordning. Vi kommer i presentationen av 

det empiriska materialet hänvisa till respondenterna genom de pseudonymer som vi tilldelat dem. 

Vi kommer inte att redogöra vilken av pseudonymerna som tillhör vilken yrkesgrupp då detta 

hade medfört stora risker för deras anonymitet. Ett annat sätt att anonymisera respondenterna på 
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hade varit att hänvisa till dem enbart genom deras yrkestitel men enligt ovan resonemang hade 

även det medfört en risk för anonymiteten. Vi anser vidare inte att det är av relevans för studien 

vilken yrkesgrupp de tillhör. Avslutningsvis har vi valt att ge dem pseudonymer då vi anser att det 

ger ett större liv till vår empiriska presentation och tolkning. 

2.3 Reflektion kring litteraturen  
 
Genomgående i processen att skriva denna uppsats har vi kommit i kontakt med många 

informationskällor. Vi har varit ytterst selektiva i urvalet av informationskällor och bibehållit en 

källkritisk ståndpunkt i inläsningen av vårt teoretiska ramverk. Vid alla sökningar efter relevant 

teoretiskt material har vi förutom att granska det teoretiska innehållet i det funna materialet tagit 

hänsyn till författarnas akademiska bakgrund och deras olika profiler. I det teoretiska kapitlet i vår 

studie har vi sammanställt material från flera olika författare, alla med olika bakgrund. Detta 

tycker vi ger en större bredd och ett större perspektiv i vår studie i jämförelse med att endast 

hantera material från likvärdiga författare och geografiska områden. Dock inser vi att beroende på 

författarnas akademiska bakgrund och geografiska avgränsning kan aspekter såsom kultur och 

underliggande värderingar ha en inverkan på deras studier och redovisade resultat. Men då alla 

uppfattar allting olika, genom subjektiva tolkningar, anser vi att den information vi hämtat från 

diverse författare är relevant för vårt ändamål. Detta utesluter inte en medvetenhet hos oss om 

författarnas förehavande. Bland annat har vi grundat en del av vår diskussion kring personalarbete 

på Leatherbarrow och Fletchers (2014) lärobok i Human Resource Management. Vi är väl 

medvetna om att det är en lärobok som är anpassad för en grundnivå inom HRM. Dock anser vi 

att den har gett oss en god inblick i teorier inom HRM som även understryks av diverse andra 

akademiska författare. Detta säger oss att det som Leatherbarrow och Fletcher presenteras är 

tillförlitlig, lättförståelig och relevant information för vår studie.  

2.4 Beskrivning av tolkningsprocessen 
 

I vår studie har det viktigaste för oss varit att i tolkningsprocessen fokusera på relationers 

utformning och funktion i en organisation samt dess eventuella inverkan på personalarbetet. För 

oss betydde detta att tolkningsprocessen av det empiriska materialet inte bara bestod av att tolka 

det som faktiskt sades, utan även underliggande förståelser och eventuella effekter som relationer i 

organisationen kan medföra i personalarbetet. Vidare med hjälp av våra kortare observationer på 
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plats i organisationen vid intervjutillfällena kunde vi skapa oss en övergripande, om så ytlig, 

förståelse för hur individerna i organisationen arbetar tillsammans. Vid tolkningen av våra 

personliga intervjuer kunde vi även med hjälp av det semistrukturerade tillvägagångssättet fånga 

relationers utformning, betydelse och inverkan i organisationen samt dess arbete med personal. 

Genom att ställa direkt och indirekta frågor samt forma varje intervju efter vad varje enskild 

respondent delade med sig av fick vi många infallsvinklar och tillgång till många olika delar av 

organisationen och de anställdas perspektiv. Med vår intervjuguide hade vi en grund att stå på, 

dock blev varje intervju unik i det avseende att många olika följdfrågor uppdagades och 

diskuterades efterhand i varje individuell intervjusituation.  

 

Vid en kvalitativ tolkningsprocess skiljer Ahrne et al. (2015: 23) på den information som ska 

samlas in och det slutgiltiga empiriska materialet som presenteras. I vårt fall är det enligt 

författarna intervjuer och kortare observationer som producerar informationen i fältarbetet. Det 

slutgiltiga empiriska materialet bygger på fältarbetets information men beskrivs kunna skilja sig 

från den ursprungliga informationen. Då vi som författare med en kvalitativ utgångspunkt i den 

här studien är nära våra studieobjekt är vi medvetna om att vi kan tänkas ha en aktiv roll i vår 

insamlade empiriska information. Vad vi gjort vid vår bearbetning och tolkning av vårt empiriska 

material är att som tidigare nämnt fokuserat på dels det som faktiskt sades och även underliggande 

förståelser och eventuella effekter som relationer i organisationen kan medföra i personalarbetet. 

Då vår studie har ett väldigt personligt fokus ville vi i vår intervjusituation skapa en avslappnad 

och nära diskussion, vilket vi uppfattade ledde oss till en djupare och mer underliggande förståelse 

för relationer och dess funktion och inverkan i företaget.  

 

Vi har vidare under våra intervjuer valt, efter samtycke från vardera intervjupersonen, att spela in 

alla intervjuer. Detta då det är av stor vikt för oss att fånga deras historier och information korrekt, 

vilket vi anser att vi gör genom inspelning av materialet. Samtidigt anser vi att materialet blir som 

mest rättvist för tolkning genom inspelning då vi har material på exakt sagda utsagor och utgiven 

information. Vidare har vi som tidigare nämnt vid vardera intervjutillfälle skrivit anteckningar till 

intervjun efter vardera fråga respektive svar. Vi har även utefter våra observationer antecknat 

dessa och hanterat dessa observationer tillsammans med det inspelade och nedskrivna materialet. 

Genom dessa tillvägagångssätt anser vi att vi kunde fånga och arbeta vidare med funna 

underförstådda reaktioner och uttalanden, vilka vi senare såg som viktiga för vår förståelse för 

respondentens handlande och tänkande. 
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Vid bearbetningen av materialet i vårt arbete valde vi vidare att skriva ihop alla respondenternas 

intervjuer som en lång historia med frågorna från intervjuguiden och våra observationer som den 

röda tråden i historien. Detta då vi anser att det ger den mest läsarvänliga, intressanta samt rättvisa 

presentationen av vårt empiriska material. Historien bygger sedermera på allt material, inspelat 

och nedskrivet. I presentationen av det empiriska materialet samt i den efterföljande tolkningen 

har vi valt att bearbeta materialet utifrån vår uppsats huvudteman; relationer och personalarbete 

innefattande bland annat rekrytering, kompetensutveckling och motivation. Det är även dessa 

teman som återfunnits i intervjuguiden (se bilaga ett). Vi har i den empiriska presentationen 

presenterat alla respondenternas svar löpande efter våra olika teman. Den empiriska tolkningen är 

upplagd på ett liknande sätt. Vi har delat upp vår tolkning genom en tematisering av vårt 

empiriska material i kombination med vår teoretiska referensram. Vi har delat upp våra teman i tre 

grupperingar. Den första grupperingen är relationer där vi tolkar hur relationen inleds, relationer 

mellan medarbetare samt relationer mellan medarbetare och ledning. Den andra grupperingen är 

personalarbete där vi tolkar personalarbetet generellt, kompetensutveckling, karriäravancemang, 

motivation och rättvisa. Den sista och tredje grupperingen är hur relationer och personalarbete kan 

relatera till varandra. Där tolkar vi temana trivsel, förtroende och balans i arbetslivet. Vi har vidare 

genom denna tematisering försökt beskriva och tolka de företeelser och underliggande mönster 

som vi funnit i empirin genom det teoretiska ramverket inom varje tema. På detta sätt har vi 

uppnått en strukturerad, djupgående och nyanserad tolkning som har bidragit till svaren på våra 

forskningsfrågor samt en djupare förståelse för relationers inverkan på organisationen som helhet 

och på dess personalarbete. 

2.5 Etiska överväganden 
 

I kontakt med andra människor är det viktigt för oss att handla etiskt. Ahrne et al. (2015: 28) 

skriver att perceptionerna av moraliska handlingar kan se olika ut från person till person. Men 

eftersom att vår studie handlade om relationer, ett ämne som kan vara känsligt för vissa människor 

ville vi säkerställa ett arbetssätt som så många som möjligt skulle anse som etiskt. För att kunna 

genomföra vår studie med största möjliga etik följde vi därför de etiska krav presenterade av 

Bryman och Bell (2013: 137). Det första kravet är Informationskravet. För att uppfylla detta krav 

har vi genomgående varit väldigt öppna i delandet av information med våra respondenter. Både de 

företag som vi kontaktat som tackade nej och de som blev våra slutgiltiga respondenter. Vi har 

obehindrat delat med oss av information kring vårt syfte med studien samt hur studiens upplägg 



  

 i punkt  

 

26 

skulle se ut. Nästa krav presenterat av Bryman och Bell (2013: 137) är Samtyckeskravet. Detta 

krav har vi uppfyllt genom att säkerställa att alla respondenter är med av egen fri vilja samt att de 

har haft rätten att avbryta intervjuerna när de har önskat. Vidare har vi även uppfyllt ett krav på 

konfidentialitet och anonymitet genom att ge alla respondenter möjligheten att vara anonyma och 

inte gå ut med namn på dem. Uppgifterna om personernas identiteter har vi hanterat på ett sätt 

som gör att obehöriga inte har fått tillgång till dem. Bryman och Bell (2013: 137) presenterar 

vidare Nyttjandekravet, vilket innebär att det material och de uppgifter vi fått av våra respondenter 

enbart används för att uppnå studiens syfte. Till sist har vi även uppfyllt ett krav gällande Falska 

förespeglingar då vi genomgående som nämnt ovan varit väldigt öppna med informationen om 

vår studie och sett till att respondenterna har all information de har behövt för att känna sig trygga 

genom studiens process.  

2.6 Reflektion kring studiens kvalitet 
 

Vår studies kvalitet kan utvärderas genom diverse olika koncept. Nedan kommer vi presentera och 

fördjupa våra utvalda koncept för studiens kvalitet. Till en början utvärderar vi studiens kvalitet 

genom dess trovärdighet, därigenom presenteras även våra förförståelser. Vidare presenteras även 

studiens autencitet och generaliserbarhet.  

2.6.1 Trovärdighet 
Enligt Ahrne et al. (2015: 25) är transparens en del i att skapa trovärdighet i kvalitativa studier. I 

vår studie har vi valt att i alla lägen vara transparenta med våra val, tillvägagångssätt, 

händelseförlopp och antaganden för att skapa en trovärdig grund att stå på i studien. Vi anser att 

vår studies transparens visar alla delar i vårt aktiva arbete med studien, vilket vi ser skapar en 

starkare tyngd i studien samtidigt som den inbringar en djupare förståelse för läsaren för studiens 

alla delar. Vidare i vår studie har vi valt att göra en grundlig teoretisk genomsökning av ämnet vi 

inriktat oss på för att skapa oss en djup förståelse för vad som tidigare gjorts. Vi har använt oss av 

diverse författare från olika länder vilket vi anser stärker vår studie och vår argumentation och 

förståelse för ämnet som sådant. Vidare anser vi som subjektivistiska forskare att det kan finnas 

flera olika sanningar, vilka vi genom hela studien ger utrymme och uttryck för. Genom att se till 

olika författare och deras studier har vi försökt beskriva vår studies fenomen på diverse olika vis 

och inte genom att förklarande se till teoretiska perspektiv eller tidigare studier som absoluta 

sanningar. En annan del för att skapa trovärdighet i en studie är enligt Ahrne et al. (2015: 26) att 
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återkoppla till det fält som forskaren studerat. Vi har valt att från början vara tydliga med att våra 

respondenter, under vägens gång och efter, kan ta del av vår studie och dess progression. Detta 

valde vi dels för att respondenterna skulle känna sig trygga i att medverka i vår studie och dels för 

att de inom ramen för vår studie och deras medverkan kan ge synpunkter, lägga till eller vidare 

förklara eller förtydliga deras uttalanden. Vidare ansåg vi att eventuell ny eller tilläggande data 

skulle kunna berika vår studie och ville därför vara öppna för ständig återkoppling till och från 

fältet.  

2.6.1.1 Förförståelser 

Enligt Dalén (2007:17) är det omöjligt att som forskare gå in i en studie utan olika förförståelser 

av vad man kommer få fram av studien. Utmaningen i detta beskriver Dalén (2007:17) som att 

åsidosätta sina förförståelser och låta respondenternas egna berättelser och upplevelser skapa 

förståelsen. Då tiden mellan att vi fick klart för oss att vi fick besöka Automationsteknik AB och 

intervjutillfällena var relativt kort hann vi inte skapa oss större förförståelse om företaget i sig. 

Däremot hade vi en förförståelse om att vi skulle finna många informella relationer då det var ett 

mindre företag vi skulle undersöka. Vi trodde att dessa övervägande informella relationer skulle 

ha en stor inverkan på hur personalarbetet utförs. I intervjusituationerna var det viktigt för oss att 

låta respondenterna själva berätta öppenhjärtigt om deras erfarenheter och uppfattningar. Vi tror 

att på grund av vi hela tiden var öppna med våra avsikter med studien och försökte inbringa en 

trygg miljö för respondenterna fick vi öppna och ärliga svar. Våra förförståelser tog vi såklart med 

oss in i tolkningen av det empiriska materialet. Dock tror vi att vår lyhördhet för respondenterna 

och våra förförståelser bidrog till en mer nyanserad och djupare tolkning. 

2.6.3 Autencitet 
För att försöka uppnå största möjliga autencitet har vi utgått från de kriterier presenterade av 

Bryman och Bell (2013: 405). Det första kriteriet är rättvis bild. Detta innebär att den empiriska 

presentationen ska ge en rättvis bild av organisationen och respondenternas åsikter (Bryman & 

Bell, 2013: 405). För att uppfylla detta kriterium har vi inte bara intervjuat personer i 

ledningsposition eller bara arbetare. Vi har ett brett spektrum av respondenter från företagets alla 

yrken och positioner. Allt från VD till verkstadsarbetare. Genom att vara noggranna i 

sammanställningen av det empiriska materialet och enbart presentera det som respondenterna 

själva berättat anser vi att vi uppfyller kriteriet om att ge en rättvis bild av företaget och dess 

situation. Nästkommande kriterier presenterade av författarna är ontologisk- och pedagogisk 

autencitet. Dessa två kriterier ifrågasätter huruvida undersökningen hjälpt deltagarna att få en 
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djupare förståelse för dess sociala miljö och situation samt hur om respondenterna har fått en 

bättre förståelse för hur andra i den sociala miljön uppfattar diverse saker (Bryman & Bell, 2013: 

2017). Vi anser att vi uppfyller dessa kriterier genom att vi dels ställde djupgående och 

reflekterande frågor till respondenterna som de inte enbart kunde svara ja eller nej på. Detta 

medför enligt oss en djupare förståelse för deras egna sociala situation då de får en möjlighet att 

reflektera kring ämnen som de normalt inte funderar kring. Vid inläsning av den färdigställda 

uppsatsen ges även respondenterna en chans att få en inblick i hur deras kollegor och 

medmänniskor resonerar kring samma frågor som de själva. De två sista kriterierna som 

författarna presenterar är katalytisk- och taktisk autencitet. Den katalytiska autenticiteten ser till 

vilken grad som de medverkande har haft möjlighet att påverka sin situation (Bryman & Bell, 

2013: 405). Den taktiska autenciteten innebär enligt författarna huruvida deltagarna har fått 

möjligheter att vidta lämpliga åtgärder. Vi anser att vi uppfyller även dessa två kriterier då 

respondenterna fått möjligheten att öppet berätta om eventuell problematik på arbetsplatsen vilket 

kan ses som en möjlighet att påverka den situationen som de befinner sig i. Vidare ser vi 

slutsatserna i vår uppsats som ett verktyg för våra respondenter att uppmärksamma eventuella 

problem samt därefter vidta de åtgärder som kan behövas tas.         

2.6.4 Generaliserbarhet  
Vi anser inte att resultatet av denna studie går att generalisera till en större population. Vi grundar 

detta antagande i det faktum att det är olika individers subjektiva erfarenheter av relationer på 

arbetsplatsen som vi studerat. Vidare är alla organisationer olika och likaså människorna i dem, 

detta medför vidare att den underliggande struktur, den jargong och de företeelser som vi mött 

under studiens gång kan anses vara unika för just den organisation som de artar sig i. Därmed kan 

inte heller det generaliseras. I denna studien har vi även undersökt olika processer inom 

personalarbete. Vår förförståelse om att det finns en brist av strukturerat personalarbete i mindre 

organisationer och resultatet av den undersökningen skulle dock eventuellt kunna generaliseras för 

andra organisationer av likvärdig storlek, inom samma bransch och geografiskt område. Detta då 

tidigare forskning har visat tendenser till detta tidigare.  

 

 

 

 

 

 



  

 i punkt  

 

29 

3. Teoretisk referensram  

 
I följande kapitel kommer vi att presentera våra teoretiska referensram som vi har valt att arbeta 

kring i vår studie. Vi börjar med en introduktion till vår teoretiska referensram då vi vill ge dig 

som läsare ett grepp om hur vår breda teoretiska grund hänger samman. Nedan beskrivs vidare 

koncept inom socialpsykologin samt definitioner på informella och formella relationer. Vi redogör 

även för personalarbete samt processer inom detta såsom rekrytering, kompetensutveckling och 

motivation. Avlutningsvis redogör vi för diverse dokumenterad inverkan som tidigare studier visar 

att relationer kan ha i organisationer.

 

3.1 Inledning till teoretisk referensram 
 

Vår teoretiska referensram grundar sig i socialpsykologin då vi som författare försöker förstå 

mänskligt beteende, hur vi människor fungerar och agerar i olika situationer. Vi är inte 

psykologer, men vi tror att för att förstå vårt valda forskningsområde på bästa möjliga vis behöver 

vi gå tillbaka till socialpsykologin som just ämnar förstå varför vi människor beter oss som vi gör 

i olika situationer. Då vi är av en konstruktionistisk epistemologi grundar vi sedermera vårt 

resonemang om mänskligt beteende i socialkonstruktionismen. Ett av socialkonstruktionismens 

antaganden är att för att förstå en människa måste man förstå det sociala system som omger den 

(Helkama et al., 2000: 60). I de sociala systemen som återfinns i organisationer finns informella 

och formella relationer. Hur dessa relationer är konstruerade och varför de uppstår kopplar vi 

sedan an till de socialkonstruktionistiska antagandena om hur allt skapas i interaktionen mellan 

människor. I interaktionen mellan människor sker utbyten som kan förklaras genom den 

psykodynamiska systemteorin, där en huvuduppgift är målet för en social samverkan som kan 

påverkas av diverse utomstående faktorer (Heinskou & Visholm, 2005: 38-41). Inom ramen för 

systemteorin förklaras vidare formella och informella relationer finnas parallellt och ha olika 

inverkan på det sociala systemet. Relationerna i vår studie ska sedermera undersökas i en 

organisationskontext inom personalarbete i en mindre organisation. Huvuddelarna i 

personalarbetet i små organisationer som kommer förklaras här är rekrytering, belöningssystem, 

kompetensutveckling och motivation. För att sedan knyta an till relationerna kommer vi att avsluta 

den teoretiska referensramen med att se till förtroende, trivsel och balans i arbetslivet.  
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3.2 Socialpsykologi  
 

Socialpsykologi syftar till att förstå förhållandet mellan människan och samhället (Angelöw et al., 

2015: 15; Helkama et al., 2000: 19). Genom att studera socialpsykologi vill forskare finna en 

förståelse för olika individers beteende, känslor och tankar i relation med alla parametrar i ens 

omgivning (Angelöw et al., 2015: 15). Vidare skriver Helkama et al. (2000: 19) att 

socialpsykologin även syftar till att förstå människans sociala natur samt hur konflikter mellan 

grupper uppstår och hur de kan undvikas. Genom att studera socialpsykologiska begrepp och 

koncept vill vi få en förståelse för människors beteende i sociala strukturer. Nedan följer därför en 

närmare presentation av social konstruktionism för att bättre förstå människor genom deras sociala 

system.  

3.2.1 Social konstruktionism 

Den sociala konstruktionismen motsätter sig de antaganden tagna i den sociala utbytesteorin som 

hävdar att personliga motiv är grunden i en individs sociala handlingar. Istället för att hävda att 

medvetandet och handlingar sker i grunden av våra personliga motiv antar den sociala 

konstruktionismen att världen och allt därtill skapas i interaktionen mellan människor (Helkama et 

al., 2000: 60). Helkama et al. (2000: 60) beskriver vidare att människan i grunden är en social 

varelse som föds in i ett system av kultur, språk och värderingar. Därmed är det viktigt, enligt 

Helkama et al. (2000: 60) att förstå systemet av betydelser kring en individ för att förstå individen 

i sig. Angelöw et al. (2015: 70) beskriver social konstruktionism som ett kritiskt förhållningssätt 

till de antaganden som människor tar för givet. Med andra ord ska vi vara kritiska till det vi ser i 

världen då kunskap inte kan skapas på ett objektivt sätt. Vidare skriver Angelöw et al. (2015: 70, 

73) att istället för att kunskap ligger i det som varit, skapas kunskap enligt den sociala 

konstruktionismen i sociala handlingar. Detta innebär att den kunskap vi känner till grundar sig i 

våra personliga erfarenheter. Vidare blir kunskap enligt den sociala konstruktionismen varaktig 

genom de olika sociala processer som genomströmmar samhället (Angelöw et al., 2015: 70, 72). 

Detta innebär att våra observationer om verkligheten bildar kunskap i interaktionen med andra 

människor.  

 

Dessa antaganden kring social konstruktionism kommer prägla vår uppsats teoretiska referensram 

samt vår framtida tolkning och diskussion. Som författarna beskrivit ovan är det viktigt att se till 

människans sociala system för att förstå hans eller hennes handlingar. För att förstå 
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konstruktionen av de sociala systemen anser vi att det är viktigt att se till relationerna som ligger 

till grund till varför konstruktionen ser ut som den gör. Därför kommer vi i nästkommande 

delkapitel att redogöra för teoretiska ståndpunkter kring relationer. 

3.3 Relationer i organisationer 
 

Arbetsmarknaden idag kan beskrivas uppbyggd av både formella och informella relationer 

(Leatherbarrow & Fletcher, 2014: 355-356). Dessa relationer kan påverka organisationer på 

diverse vis, både positivt och negativt (Morrison, 2005; Amjad et al., 2015). Formella relationer 

beskrivs vara uppbyggda för att reglera och säkerhetsställa arbetet och genomförandet för 

individer i organisationer (Leatherbarrow & Fletcher, 2014: 355-356). De informella relationerna 

byggs sedermera upp parallellt vid sidan av de formella relationerna och skapar därmed en social 

struktur vid sidan av de formella relationerna (Morrison, 2005: 26-32). Dessa informella relationer 

kan enligt författaren bidra till organisatorisk tillväxt och effektivitet samtidigt som de kan skapa 

hinder för organisationen beroende på relationernas uppbyggnad och funktion. Enligt Morrison 

(2005: 31) kan informella relationer skapa en stödfunktion för individer i organisationen, 

ömsesidighet och förbättra samarbetet. Samtidigt kan informella relationer påverka 

organisationens resultat negativt då den sociala interaktionen kan ta över det uppgiftsorienterade 

samspelet (Morrison, 2005: 32).  

 

Enligt Ahrne (2014: 207-214) sker arbetet i mindre företag ofta genom mer familjära mekanismer 

än i större mer formella organisationer och företag. Med andra ord beskrivs verksamheter 

konstrueras annorlunda beroende på storleken på organisationen. Dock beskrivs det vara så att den 

byråkratiska modellen ofta är grunden i diverse verksamheter och därigenom skapas byråkratiska 

relationer i samtliga organisationer, oberoende av storlek (Ahrne, 2014: 207-214). De byråkratiska 

relationerna förminskar den mänskliga faktorn i organisationen och därigenom skapas mer 

formella relationer i verksamheter i form av hierarkiska riktlinjer och tillvägagångssätt. Idag är 

organisationer ofta en blandning av individer vilket leder till en blandning av formella och 

informella relationer (Ahrne, 2014: 207-214).  

 

Enligt Morrison (2005: 25) finns det fyra olika slags relationer som kan definieras i en 

organisation; informativ relation, kollegial relation, speciell relation och negativ relation. Den 

informativa relationen beskrivs av Morrison (2005: 25) som en ytlig relation och bestående av en 

låg nivå av självutlämnande, stöd och förtroende. Relationen beskrivs av författaren som den 
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vanligaste typen av relation på arbetet och innefattande av mestadels arbetsrelaterat 

informationsutbyte. Den kollegiala relationen beskrivs av Morrison (2005: 25) som bestående av 

en högre nivå av utbyte och förtroende. Relationen beskrivs av författaren bygga på ett bredare 

informationsutbyte och ett mer känslomässig stöd, återkoppling och vänskap. Den speciella 

relationen beskrivs av Morrison (2005: 25) som den mest intima relationen där formella relationer 

i organisationen åsidosätts för den speciella relationen individerna har. Relationen är intim, stabil 

och har en naturligt kontinuitet vilket gör relationen nära relaterad till begreppet vänskap 

(Morrison, 2005: 25).  Den negativa relationen beskrivs till skillnad från den speciella relationen 

av Morrison (2005: 26) som helt distanserat från en vänskapsrelation. Den negativa relationen 

präglas av en relation uppbyggd på respektlöshet, motvilja och konflikter vilket bidrar till att det 

endast är organisationen som håller de tillsammans (Morrison, 2005: 26). Vidare beskriver 

Morrison (2005: 27) att beroende på relation används olika tillvägagångssätt för kommunikation, 

varav den informativa relationen har en sämre fungerande kommunikation i jämförelse med den 

kollegiala och speciella relationen vilket är problematiskt. Morrison (2005: 49) belyser därmed 

betydelsen av intima relationer i organisationen för att öka produktiviteten, trivsel och 

engagemang vilket kan påverka omsättningen positivt.  

3.3.1 Formella och informella relationer  
Som ovan nämnt kan relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare samt medarbetarna emellan i 

en organisation bestå av diverse formella och informella strukturer. Enligt Isaksson och Bellaagh 

(2005: 1) består organisationer av formella relationer i form de relationer som är uppbyggda av 

det enskilda anställningskontraktet och informella relationer i form av de relationer som är 

uppbyggda av det psykologiska kontraktet. De informella relationerna i en organisation beskriver 

författarna genom det psykologiska kontraktet. Det psykologiska kontraktet består av de 

ömsesidiga löften och antaganden mellan individer som inte regleras i anställningskontraktet utan 

de som går utanför ramavtalet och därmed innefattar de uttalade och outtalade psykologiska 

delarna och överenskommelserna i relationen mellan de två parterna (Isaksson & Bellaagh, 2005: 

4). Exempel på delar som det psykologiska kontraktet beskrivs innefatta är löne- och 

karriärutveckling samt arbetets utförande. Till skillnad från anställningskontraktet och den 

formella relationen så är det psykologiska kontraktet och den informella relationen dynamisk i det 

att den är i ständig förändring och påverkas av förändringar på arbetsplatsen. Likaså beskrivs det 

psykologiska kontraktet vara en stabiliserande faktor som skapar trygghet på arbetsplatsen, om 

parterna är överens och följer kontraktet. Om det psykologiska kontraktet mot förmodan skulle 
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brytas så kan det istället skapa stort missnöje, otrygghet och påverka lojaliteten (Isaksson & 

Bellaagh, 2005: 5).   

3.3.2 Psykodynamisk systemteori  
Enligt Heinskou och Visholm (2005: 6) förknippas organisationer idag ofta med något formellt 

och strukturerat, medan psykologi förknippas med något informellt och tillhörande privatlivet. 

Enligt författarna har dock organisationspsykologin de senaste åren växt sig större då både 

privatpersoner och organisationer ser sin utvecklingspotential som störst i en organisation med 

hjälp av individer. Detta har bidragit till att de formella och informella strukturerna växt samman 

enligt författarna. Heinskou och Visholm (2005: 38-41) beskriver den sammanväxta strukturen av 

formella och informella relationer genom den psykodynamiska systemteorin. Författarna beskriver 

den psykodynamiska systemteorin likt en kartläggning av en individs involvering i olika system 

och sammanhang. Exempelvis på system och sammanhang beskrivs vara allt från en individs 

familjeliv till en persons arbetsliv.  

 

Enligt Heinskou och Visholm (2005: 38-41) så ska det oavsett system upprätthållas en inre balans 

samt ett utbyte med sin omgivning för att skapa harmoni. Med andra ord ska det i varje socialt 

system arbetas mot att skapa tillfredsställelse i alla medvetna och omedvetna processer som 

därigenom påverkar en individs liv. Författarna beskriver sedan hur ett socialt system innehåller 

olika delar som påverkar varandra. Heinskou och Visholm (2005: 38-41) presenterar ett socialt 

system som i grunden består av en huvuduppgift, meningen med själva aktiviteten och arbetet som 

ska utföras. Exempel på huvuduppgift kan vara att utföra ett arbete eller genomföra ett projekt i en 

organisation eller att laga middag till familjen. Runt huvuduppgiften beskrivs sedan ett ramverk 

även kallat gränsområde där aktivitetens tid och rum bestäms och pågår. Gränsområdet innefattar 

aktivitetens tidsram och plats. I det sociala systemet beskrivs det även ingå ett flertal olika 

individer som deltar i aktiviteten. Vidare skiljer författarna på två fält som påverkar det sociala 

systemet; målrationella fältet och psykodynamiska fältet. Heinskou och Visholm (2005: 38-41) 

beskriver att det målrationella fältet omfattar de rationella processer som utgår från att lösa 

huvuduppgiften. Till dessa processer beskrivs formella roller och relationer tillhöra, vilka är 

uppbyggda kring behov av huvuduppgiften, diverse arbetsbeskrivningar och överenskommelser. 

Exempel på vad som tillhör det målrationella fältet beskrivs vara uppsättningen av formella roller, 

såsom rollen av en projektledare och resterande medarbetarnas diverse arbets- och 

ansvarsområden. Det psykodynamiska fältet beskrivs sedermera pågå parallellt med det 

målrationella fältet och innehåller de informella och omedvetna processerna som tillkommer till 
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det sociala systemet. Författarna beskriver de informella rollerna som ingår i det psykodynamiska 

fältet vara exempelvis den “informella ledaren” eller den “besvärliga personen”. Dessa två fält, 

målrationella och psykodynamiska fälten, påverkar varandra ömsesidigt i det sociala systemet 

vilket skapar så kallade regressionstryck (Heinskou & Visholm, 2005: 40-41). Dessa tryck 

beskrivs fungerar likt ett tryck till att redigera och/eller använda diverse mekanismer för 

aktivitetens fortsättning. Författarna beskriver att om exempelvis en person i chefsposition i det 

sociala systemet har en personlighet som anses vara besvärlig i sammanhanget försvårar det för 

gruppen att utföra huvuduppgiften och därigenom påverkar det psykodynamiska fältet det 

målrationella fältet negativt.   

Bild 1. Det sociala systemet (Egen bild)  

3.3.2 Förtroende 

Jones och George (1998: 531) beskriver att förtroende vanligtvis definieras som tilliten som två 

parter har till varandra i olika slags sammanhang av utbyten. Med andra ord, tilliten av att den 

andra parten inte kommer skada eller svika det som är överenskommet eller sagt i en viss 

situation. Jones och George (1998: 532) beskriver även här att genom förtroende så påverkas en 

individs beteende tillika förväntningar på en annan individs beteende i en viss situation. Därmed 

beskrivs förtroende vara ett multidimensionellt koncept där varje enskild persons värderingar, 

känslor, attityder och humör speglar förtroendet i varje enskild situation. När förtroende skapas så 

beskrivs berörda parter därmed skapa en gemensam definition av en social relation där parterna 

utvecklar liknande tolkningar av den sociala relationen och dess gränser (Jones & George, 1998: 

536). Hur den sociala relationen och anpassningen sedermera ser ut beskrivs bero på parternas 

värderingar, känslor, attityder och humör. Beroende på parternas ömsesidiga värderingar, känslor, 
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attityder och humör så beskrivs vidare villkorligt respektive villkorslöst förtroende skapas (Jones 

& George, 1998: 536). Villkorligt förtroende beskrivs av författarna vara förtroende som varar så 

länge berörda parter agerar lämpligt, utefter gemensamma värderingar, känslor, attityder och 

humör. Villkorslöst förtroende beskrivs vara förtroende som kvarstår trots olämpligt agerande då 

tidigare händelser och situationer mellan parterna stärkt deras band och förtroende för varandra. 

Därmed förloras inte förtroende för varandra på grund av ett felagerande (Jones & George, 1998: 

536). Enligt författarna är det av största vikt att på en organisatorisk nivå uppnå villkorslöst 

förtroende för att skapa en positiv atmosfär, ett förstärkt samarbete mellan medarbetare och 

ledning samt konkurrensfördelar i organisationen (Jones & George, 1998: 543).  

 

Även Alfes et al. (2012: 409) beskriver i sin studie vikten av förtroende i en organisation, både för 

arbetsgivaren och arbetstagaren. Författarna förklarar förtroende i organisationer på två nivåer; 

mikro- och makronivå. På mikronivå beskrivs förtroende vara något som arbetstagare har till 

specifika individer, exempelvis en kollega. På makronivå beskrivs förtroende i organisationer vara 

förtroendet individer har för en arbetsgivare, med andra ord förtroendet för en korrekt formell 

relation (Alfes et al., 2012: 410). Förtroendet till arbetsgivare beskrivs sedermera av författarna 

som en bedömning av arbetsgivarens arbete, huruvida arbetet är gynnsamt för arbetstagaren och 

individens preferenser och framtida önskningar. I bedömningen beskrivs den sociala kontexten 

influera individen då personerna i ens individens omgivning påverkar en både medvetet och 

omedvetet. Vid en bra bedömning och vidare bra förtroende för arbetsgivaren förbättras arbetet 

med personal då arbetstagarnas engagemang och produktivitet ökar (Alfes et al., 2012: 412). 

Enligt författarna är det av största vikt att öka förtroendet mellan arbetsgivare och arbetstagare 

samt att ge arbetet med personal en positiv association. Förtroende beskrivs skapas med hjälp av 

strukturer och utarbetade processer för arbetet och beslutstagandet i organisationen. Tillika kan 

förtroende skapas genom en öppen kommunikation och företagskultur som stödjer samarbete och 

naturlig feedback (Alfes et al., 2012: 423).  

3.3.3 Vänskapsrelationer  
Relationer mellan individer kan delas upp i vänskapsrelationer och kärleksrelationer (Ahrne, 

2014: 61-67). Vänskapsrelationer beskriver författaren vara en relation som inte går att bestämma 

huruvida den börjar eller slutar, utan den utvecklas efter hand som tiden går. Relationen uppstår 

och utvecklas genom interaktion mellan individer som finner varandra i sina gemensamma 

intressen och synsätt (Ahrne, 2014: 74-80). Vidare beskriver Ahrne (2014: 110) att 

vänskapsrelationer är uppbyggda på en föreställning om att individerna i relationen har en 
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symmetrisk relation som bygger på likhet och tillika jämlikhet. Därav är makt något som inte ska 

prägla dessa förhållanden då det är destruktivt för relationen enligt författaren. En kärleksrelation 

är till skillnad från en vänskapsrelation beskriven av Ahrne (2014: 144-145) som uppbyggd på 

familjeband och familjerelationer. En familj beskrivs av författaren som en institution, där 

individerna delar normer, regler, beslut och närhet. I dessa relationer känner individerna varandra 

väl, har en stark samhörighet och förväntas ställa upp mer för varandra än vad individer i andra 

slags relationer förväntas göra enligt författaren.  

 

I dagens samhälle spenderas stora delar av en individs liv på arbetsplatsen (Amjad et al., 2015: 

303). Till följd av det så skapas det enligt Amjad et al. (2015: 303) många vänskapsrelationer på 

en individs arbetsplats. Dessa relationer kan sedermera ses enligt författarna som en positiv del av 

organisationskulturen i en verksamhet och skapa både motivation och trygghet samt effektivitet i 

form av ökad omsättning. Detta sker enligt Amjad et al. (2015: 303-307) genom diverse 

samarbeten mellan anställda vilket ökar kompetensen och förbättrar arbetsklimatet. Samtidigt 

beskrivs vänskapsrelationer kunna utveckla besvär och ineffektivitet i organisationen enligt 

författarna. Detta då det kan skapas intressekonflikter i verksamheten och olika former av 

favorisering på arbetsplatsen vilket kan generera i förluster och nedsatta prestationer enligt Amjad 

et al. (2015: 303-307). Det är med andra ord viktigt att se till båda sidor av informella relationer 

och arbeta aktivt med ovan problematik, enligt Amjad (2015: 302-307).  

 

Sammanfattningsvis, beroende på hur strukturen av formella och informella relationer ser ut i en 

organisation kan dessa relationer sedermera diskuteras ha olika inverkan på hur organisationen ser 

ut och fungerar. Formella relationer genom bland annat arbetsbeskrivningar kan beskrivas en 

inverkan i organisationen i det att de styr upp arbetet som ska utföras av medarbetarna i 

organisationen (Leatherbarrow & Fletcher, 2014: 355-356). Informella relationer är till skillnad 

från de formella relationerna uppbyggda av psykologiska kontrakt bestående av gemensamma 

antaganden och löften (Isaksson & Bellaagh, 2005: 2).  Informella relationer kan vidare anta olika 

skepnader, såsom kollegiala och informativa relationer (Morrison, 2005: 26). Där de kollegiala 

relationerna har en något högre grad av självutlämnande och kommunikation än de informativa 

relationerna har. Genom att se till relationerna i en organisation genom dessa skepnader av bland 

annat informativa och kollegiala relationer kan en förståelse skapas för hur kommunikationen sker 

och fungerar i organisationen. Vidare har detta kapitel presenterat den psykodynamiska 

systemteorin. Den psykodynamiska systemteorin visar tydligt hur informella relationer i form av 

det psykodynamiska fältet kan påverka organisationen genom dess målrationella fält (Heinskou & 
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Visholm, 2005: 40-41). Vilket kan innebära att om en organisation har ett psykodynamiskt fält 

med välfungerande relationer kan det ha en positiv inverkan på organisationens måluppfyllnad. 

Andra exempel på vilken inverkan tidigare forskning har sett att dessa informella relationer kan ha 

på organisationer kommer presenteras i nästa delkapitel. 

3.4 Informella relationers inverkan i organisationer 
 

Tidigare forskning på området kring informella relationer i en organisationskontext har som 

tidigare nämnt visat på både positiva och negativa konsekvenser av de informella relationerna i 

diverse organisationer. Informella relationer har diskuterats ha haft positiv inverkan i 

organisationer i form av engagemang och tillfredsställelse samt på effektivitet och förebyggande 

av stress (Morrison, 2005: 117-163; Amjad et al., 2014: 303-316). Samtidigt har informella 

relationer även diskuterats ha haft negativ inverkan i organisationer i form av nepotism (Pearce, 

2015: 44). Nedan följer en djupare genomgång på dessa konsekvenser.  

3.4.1 Engagemang och tillfredsställelse  
Enligt studier som Morrison (2005: 117) utfört har vänskapsrelationer på arbetsplatsen en 

betydande inverkan på individens tillfredsställelse i organisationen samt deras engagemang i 

arbetet och deras intentioner att stanna kvar i organisationen. Vidare skriver Morrison (2005: 118) 

att individer i studien beskrev att vänskapsrelationer låg till grund för tillfredsställelsen i 

organisationen, som bidragit till en trevlig arbetsmiljö, stöd, lärande och utveckling. Vidare visade 

studien att informella relationer och vänskapsrelationer är av stor vikt i individernas arbetsliv och 

en stor del av deras tillfredställelsefaktorer för en bra arbetsmiljö (Morrison, 2005: 199). 

Författarens resultat beskrivs sedermera kunna generaliseras då tre utförliga studier gjorts som 

visat liknande resultat (Morrison, 2005: 163). Ytterligare studier på vänskapsrelationer inverkan i 

organisationen har gjorts av Amjad et al. (2015: 303). Författarna har i en studie undersökt 

vänskap på arbetsplatsen och relationernas effekt på arbetstillfredsställelsen. Även deras studie 

visade att vänskapsrelationer på arbetet har positiva effekter, såsom arbetstillfredsställelse, trivsel 

och individuell prestanda. Dock påpekar författarna att resultaten inte kan generaliseras på grund 

av studiens organisatoriska kontext, vilket var privata universitet.  
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3.4.2 Effektivitet och förebyggande av stress  
För att en organisation ska lyckas anser Morrison (2005: 163) att organisationen måste ha ett 

socialt ansvar för sina medarbetare, detta genom att inte endast erbjuda ett arbete med lön utan 

även en bra arbetsmiljö för individerna. Enligt författaren visar hennes utförda studie att 

vänskapsrelationer och informella relationer överlag kan påverka effektiviteten i en organisation 

samt en individs privatliv positivt (Morrison, 2005: 163). Vidare beskriver författaren att 

informella relationer har en positiv effekt på individers arbetserfarenhet. Dock skriver även 

Morrison (2005: 191) att effektiviteten i en organisation, i korrelation med relationer skiljer sig åt 

mellan arbeten. Bland annat skriver författaren att det i mer autonoma arbeten inte finns en 

korrelation mellan en ökad effektivitet, i form av ökat organisatoriskt resultat, och relationer. 

Detta beskrivs vara på grund av att i dessa arbeten är individerna inte i behov av solidaritet som de 

kan tänkas vara i andra arbeten. Vidare har även Amjad et al. (2015: 303) genomfört en 

undersökning av effekten av vänskapsrelationer på arbetsplatsen i form av omsättning. I deras 

studie beskrivs tidigare forskning visa på att vänskapsrelationer har en positiv effekt på 

medarbetarnas attityd i organisationen samtidigt som relationerna förebygger stress för 

individerna i organisationen. Deras resultat beskrivs visa att vänskapsrelationer har en positiv 

inverkan på medarbetarnas effektivitet i form av individernas avsikter att förbättra omsättningen 

(Amjad et al., 2015: 316).  

3.4.3 Nepotism 
Nepotism definieras av Nationalencyklopedin (2017) som att på ett olämpligt sätt gynna släktingar 

och vänner vid rekrytering. Med andra ord innebär nepotism att en person anställer, befordrar eller 

på annat sätt gynnar en individ med grund i sin personliga relation till personen i fråga. När 

nepotism går före företagets värderingar, vilket kan förekomma i organisationer, blir hela 

företaget lidande skriver Pearce (2015: 44). Nepotism är, enligt Pearce (2015: 44), dåligt för 

anställda, medarbetare samt organisationens prestation. Dock skriver Bellow (2003: 98-105) att 

nepotism är ett positivt fenomen som grundar sig i föräldrars naturliga instinkt att lämna efter ett 

arv till sina barn. Vidare skriver han att nepotism är en företeelse som inte kommer försvinna och 

därför borde vi ta till vara på det istället för att arbeta emot det (Bellow, 2003: 98-105).  

 

Sammanfattningsvis har detta avsnitt visat att tidigare forskning har kunnat se att informella 

relationer kan ha en både positiv och negativ inverkan på organisationer. Inverkan i form av 

exempelvis effektivitet, engagemang samt nepotism. Den tidigare forskningen presenterad ovan 

beskriver endast vilken inverkan de kan ha på organisationen som helhet. Därmed är den 
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presenterade inverkan inte hänförd till någon specifik del i organisationen eller dess arbete. Vi kan 

i vår studie emellertid tänka oss att den tidigare forskningen skulle kunna hänföras till 

personalarbete i en organisation. Men för att se och djupare förstå vilken eventuell inverkan 

informella relationer kan ha på personalarbetet i en mindre organisation kommer vi nedan att 

presentera personalarbetets delar i en mindre organisation. Detta för att sedan kunna föra en 

djupgående diskussion om informella relationers inverkan på personalarbetet i en liten 

organisation. 

3.5 Personalarbete 

3.5.1 HRM som personalarbete  

Human Resource Management, HRM, är ett koncept med många definitioner (Leatherbarrow & 

Fletcher, 2014: 77-79). Enligt De Kok och Uhlaner (2001: 273, 275) kan tillämpningen av HRM-

teorier och arbetssätt vara problematiskt för små och medelstora företag på grund av att HRM 

generellt sätt är anpassat till större företag och dess organisation. I stora företag är det traditionella 

och mer formella arbetssättet med HRM tillämpbart men i små och medelstora företag beskrivs 

det istället behövas en mer informell tillämpning och ett informellt tillvägagångssätt i arbetet med 

personal. Enligt De Kok och Uhlaner (2001: 274) kan arbetet med HRM beskrivas som arbetet 

med att locka, utveckla och behålla en stark och konkurrenskraftig arbetskraft som arbetar efter 

det enskilda företagets vision, mål och strategier. Vidare beskrivs arbetet med HRM i små företag 

vara ad hoc och utvecklas allt eftersom företaget växer då mindre företag varken har samma 

förutsättningar eller kapacitet som större företag. Det beskrivs att chefer och medarbetare i små 

företag har mindre formell träning än i större företag. Likaså har personal i mindre företag även en 

mer generellt varierande och bredare arbetsbeskrivning, vilket gör att ett formellt tillvägagångssätt 

inte alltid det bästa tillvägagångssättet enligt De Kok och Uhlaner (2001: 274). Förutom storleken 

på organisationen finns det enligt De Kok och Uhlaner (2001: 273) även andra variabler i form av 

diverse kontexter som organisationer borde ta hänsyn till vid sitt arbete med HRM. Exempel på 

dessa beskrivs vara företagskulturen, tekniken och strategin i det enskilda företaget som alla 

beskrivs påverka arbetet med HRM.  

 

Även Yong (2008: 473) beskriver i sin studie små företag som mer informella och deras 

aktiviteter inom HRM som ad hoc i jämförelse med större företag. På grund av att små företag inte 

har resurser i samma utsträckning som större företag kan inte arbetet med HRM vara lika 
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strategiskt och stort i små företag som i stora beskriver Yong (2008: 473). Likaså beskrivs små 

företag inte ha en avdelning eller tillsatta personer som enbart kan arbeta med HRM, vilket gör att 

arbetet inte kan struktureras upp så formellt som i större företag. Dock betyder inte detta att 

arbetet med HRM är informellt till den grad att arbetet med HRM inte bör finnas eller arbetas 

kring som en aktiv del av företagets agenda (Yong, 2008: 473). Enligt författaren bör arbetet med 

HRM i små företag ta sin form hos den översta ledningen för att sedan gå ner till avdelnings- och 

linjechefer som implementerar dessa i företagets övriga strategi och dagliga arbete. Vidare 

beskriver Yong (2008: 476) att allt eftersom företaget växer och/eller arbetar med att bibehålla sin 

nuvarande plats på marknaden så kommer HRM behöva gå mer och mer ifrån det informella 

tillvägagångssättet och ad hoc strategierna till ett mer formell och strategiskt arbetssätt. Barrett 

och Mayson (2007: 307) beskriver i sina studier att deras forskning visar på att växande företag 

faktiskt använder ett mer formellt tillvägagångssätt inom arbetet med HRM än icke-växande 

företag. Likaså beskriver författarna att många forskare idag pekar på att ett strategiskt 

tillvägagångssätt för både små och stora företag är avgörande för ett företags framgång och 

framtid. Likaså beskriver Yong (2008: 474) att det informella tillvägagångssättet bör förändras 

över tiden som organisationen arbetar och växer. Däremot, när organisationen fortfarande är litet 

så finns det fyra primära HR angelägenheter som entreprenörer och tillika VD och ledning 

informellt arbetar med i små företag enligt både Yong (2008: 474) och Barrett och Mayson (2007: 

308). Dessa fyra angelägenheter är rekrytering, belöningssystem och kompensation/lön samt 

mindre motivationsarbeten.  

3.5.2 Processer i personalarbetet 

3.5.2.1 Rekrytering och urval  

Enligt Leatherbarrow och Fletcher (2014: 171) är rekrytering och urval en av nyckelområdena 

inom arbetet med personal. Enligt författarna handlar arbetet med rekrytering och urval om att 

fylla platser i organisationen med den bästa talangen tillgänglig på marknaden. Bolander (2002: 2) 

delar upp rekryteringsprocessen i två ansatser, en psykometrisk och en social ansats. Enligt 

författaren är rekryteringsprocessen genom den psykometriska ansatsen en 

informationsanskaffningsprocess, där rekryteraren genom diverse urvalsinstrument undersöker 

och sammanställer kandidaters egenskaper och förmågor att utföra arbetet på bästa vis. 

Rekryteringsprocessen genom den sociala ansatsen däremot beskrivs vara en social process där 

relationen mellan rekryteraren och kandidaten styr processen och målet blir att upprätthålla ett 

psykologiskt kontrakt mellan parterna (Bolander, 2002: 2-3). Den psykometriska ansatsen 
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beskrivs enligt Bolander (2002: 12) vara grundad i Taylorismens antagande om “rätt man på rätt 

plats”, vilket innebär att både organisationen och arbetstagaren går vinnande ur en bra matchning 

mellan båda parter. Exempel på urvalsinstrument beskrivs vara strukturerade intervjuer, 

arbetsprov och begåvnings- och intelligenstester (Bolander, 2002: 7). Genom en strukturerad och 

formell urvalsmodell så beskrivs den psykometriska ansatsen vara ett hjälpmedel för att hitta rätt 

kandidater och utföra ett objektivt beslutsfattande, enligt författaren. Som en motpol till den 

psykometriska ansatsen fann sedermera Bolander (2002:16) den sociala ansatsen till rekrytering. 

Den sociala ansatsen till rekrytering beskriver att rekrytering är en social process där relationer, 

social interaktion och ömsesidighet är av stort värde (Bolander, 2002: 16). Inom den sociala 

ansatsen används inte formella urvalsinstrument och tillvägagångssätt i rekryteringsprocessen, 

utan istället genomförs en dialog mellan rekryteraren och kandidaten där individerna gemensamt 

kommer fram till om positionen är passande för just den här kandidaten eller inte (Bolander, 2002: 

22). Det beskrivs vara en process av förhandlande, kompromisser och gemensamma beslut. 

Exempel på moment inom rekryteringsprocessen är ostrukturerade intervjuer samt diverse 

beslutsfattningsövningar och rollspel (Bolander, 2002: 22).  

 

Den psykometriska ansatsen kritiseras av författaren för att se människor som maskiner och inte 

som kännande varelser. Bolander (2002: 17) beskriver därmed att i den sociala ansatsen är det av 

största betydelse att ta hänsyn till den arbetssökandes känslor och att anställningen ska vara en 

social överenskommelse mellan båda parter. En stor skillnad mellan den psykometriska och den 

sociala ansatsen är därmed, enligt Bolander (2002: 17) synen på människan. Den psykometriska 

ansatsen beskrivs anta att människor är statiska och att de inte förändras med tiden, medan den 

sociala ansatsen förutsätter att människor förändras över tid som de sociala varelser de är 

(Bolander, 2002: 17). Organisationer kan av olika anledningar vidare välja att använda en 

psykometrisk eller social ansats till sin rekryteringsprocess. Enligt Hansson och Svangård (2016: 

68) använder små företag ofta informella kanaler, och därmed en social ansats vid rekrytering. 

Exempelvis söker de på sina sociala medier och i deras mer avlägsna kontakter i sina sociala 

nätverk istället för att gå via formella kanaler som platsannonser och arbetsförmedlingar. 

3.5.2.2 Befordran  
Befordran, även kallat karriäravancemang, beskrivs olika av olika personer och har olika innebörd 

beroende på den egna individens preferenser (Stahl et al., 2009: 94). Likaså har olika företag även 

olika befordringssystem (Lindmark, 2011: 132). Karriäravancemang innebär att en individs karriär 

uppgraderas inom ramen för nuvarande tjänst och förbättras inom diverse avseenden (Stahl et al., 
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2009: 94). Ett karriäravancemang skulle därmed kunna vara en bättre lön, en högre titel eller 

större ansvarsområden inom arbetet. Vidare beskriver Stahl et al. (2009: 94) att det psykologiska 

kontraktet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren här kan ses som styrande i förväntningar av 

karriäravancemang. Beroende på kontraktet har parterna olika förväntningar på framtida 

förändringar inom arbetstagarens arbete och situation, vilket gör att parterna måste vara 

transparenta och lyhörda för diskussionen för att skapa tillfredsställelse i organisationen (Stahl et 

al., 2009: 94).  Enligt Fairburn och Malcomson (2000: 21) är det viktigt med befordran ur en 

motivationssynvinkel inom en organisation. Enligt författarna kan lön och andra belöningar ses ha 

mindre effekt på motivationen för medarbetare, speciellt i en chefs- eller ansvarsposition. Därför 

beskrivs det vara viktigt att aktivt arbeta med befordran i organisationer för att utveckla och 

motivera personalen. Befordran kan sedermera fungera olika i olika organisationer, det kan 

innefatta allt från löneförhöjningar till utvidgade ansvarsområden och bör arbetas med subjektivt 

för respektive medarbetare i en position för befordran (Fairburn & Malcomson, 2000: 21).  

3.5.2.3 Kompetensutveckling  

Enligt Anttila (2005: 17) är kompetens den viktigaste delen att arbeta med i arbetet med de 

mänskliga resurserna. Författaren beskriver att kompetens i företag är nyckeln till framgång och 

om kompetensen brister så brister hela företaget. Desto närmare ledningsnivå kompetensen brister 

desto mer allvarligt för företagets överlevnad (Anttila, 2005: 18). Författaren beskriver vidare att 

kompetens som koncept i det här sammanhanget syftar till de anställdas förmåga att lösa de 

uppgifter som individen ställs inför i det dagliga arbetet. Vidare beskrivs kompetensutveckling av 

författaren som ett samlingsbegrepp för hur företag arbetar med de anställdas kompetens och 

utvecklar deras förmågor. Detta arbete beskrivs vara ständigt pågående, både medvetet och 

omedvetet i alla slags företag och sektorer. Kompetensutveckling beskrivs vidare av Anttila 

(2005: 43-44) kunna vara både kvalitativ och kvantitativ. Kvalitativ kompetensutveckling beskrivs 

bestå av arbetet med att skapa förutsättningar för sina medarbetare för att kunna lösa uppgifter på 

ett önskvärt sätt. Även arbetet med att utveckla befintliga förutsättningar går under kvalitativ 

kompetensutveckling. Kvantitativ kompetensutveckling beskrivs bestå av arbetet med att försäkra 

sig om att rätt kompetens finns inom företaget, att rätt slags och rätt mängd kompetens finns inom 

de olika områdena i företaget. Ellström (2005: 4) beskriver i sin studie diverse åtgärder inom 

kompetensutveckling som företag kan arbeta med. Bland annat nämner författaren rekrytering, 

företag anställer då ny kompetens till företaget, personalrörlighet internt och externt, diverse 

utbildningar i form av kurser, utvecklingsprojekt och arbetsplatsträffar samt arbetsrotation och 

“learning by doing”. Likt Anttila (2005) beskriver Ellström (2005: 2) kompetensutveckling som 
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en nyckelfaktor för framgång, genom diverse satsningar på utbildning och andra 

utvecklingsarbeten. Dock menar Ellström (2005: 2) att kompetensutveckling i form av 

personalutbildning emellertid måste diskuteras utifrån diverse fördelnings- och demokratipolitiska 

överväganden, vilka borde ses över i varje enskilt företag. Författaren skriver här att det ofta är 

välutbildade medarbetare som i högre grad erbjuds möjligheter till kompetensutveckling än andra 

medarbetare med kortare grundläggande utbildning. I det stora hela beskriver Ellström (2005: 2) 

att omfattande forskning visar att kompetensutveckling har en grundläggande betydelse för ett 

företags arbetsmiljö, välbefinnande och medarbetarnas personliga utveckling.  

3.5.2.4 Prestation och motivation  

Leatherbarrow och Fletcher (2014: 283) beskriver motivation som sammankopplat med 

prestationsförmåga. Enligt författarna är prestation i en organisationskontext när olika former av 

arbete utförs av någon eller flera i organisationen. Vidare beskriver författarna prestation som 

något relaterat till meningsfullhet, med andra ord vad organisationen eller individen i fråga anser 

vara meningsfullt styr individens prestation. Till följd av detta beskriver Leatherbarrow och 

Fletcher (2014: 284) att personer i organisationer ofta pratar om nivåer och kvaliteter av 

prestationer. Beroende på typ av arbete behöver individer kunskap och förmågor till att utföra 

arbetet, dock är det motivationen som i slutändan styr prestationen då det är motivationen som gör 

att individer faktiskt utför något (Leatherbarrow & Fletcher, 2014: 284). Mitchell (1982: 81) 

beskriver motivation utifrån det socialvetenskapliga synsättet som den psykologiska processen där 

en persons driv, hängivenhet och engagemang skapas. Vidare beskriver författaren motivation 

som högst individuellt och subjektivt samt avsiktlig och flerdimensionell. Med andra ord är och 

fungerar motivation olika för alla individer och är en process som sker genom en avsikt att nå ett 

visst mål. Motivation beskrivs vidare som en process som ständigt kan utvecklas och förändras 

beroende på eller tack vare interna och externa faktorer, exempelvis individens omgivning. 

Motivation beskrivs som en process som aktiverar individer att faktiskt göra något och bete sig på 

ett visst vis, en process som skapar vilja och engagemang (Mitchell, 1982: 81-82). Till följd av 

detta är det enligt författaren av yttersta vikt för chefer och personer i ledningspositioner att arbeta 

aktivt med motivation. Genom motivation kan då chefer och ledning uppmuntra och arbeta för ett 

önskat beteende, driv och engagemang av sina medarbetare vilket gynnar företaget. Vidare 

presenterar Leatherbarrow och Fletcher (2014: 288-295) flertalet olika motivationsteorier, bland 

annat beskriver de en förväntansteori och en rättviseteori som vi nedan ska gå in lite djupare på.  
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Förväntansteori 

Enligt Isaac et al. (2001: 214) har förväntansteorin inom motivation sitt ursprung från författaren 

Vroom (1964) som presenterade en teori om att alla individer medvetet väljer deras 

tillvägagångssätt i samtliga situationer de ställs inför baserade på personens egen vilja, 

erfarenheter, känslor och förföreställningar. Likaså beskrivs individer göra de val som ligger 

närmast personens eget intresse samt de val som skyddar från ovisshet och skada. Med det som 

grund beskrivs förväntansteorin av Isaac et al. (2001: 214) gå ut på att individer är mer villiga att 

utföra ett arbete med mer engagemang om de tror att resultatet av arbetet kommer medföra något 

mervärde för dem. Vidare kan även förväntansteorin beskrivas bestå av tre delar; förväntningar av 

att arbetet kommer ge ett åtråvärt resultat, instrumentalitet som är tron på att arbetet kommer ge en 

belöning samt valens som är huruvida belöningen är något individen faktiskt vill ha (Isaac et al., 

2001: 214-217). Beroende på dessa tre byggstenar skapas med andra ord mer eller mindre 

motivation för en individ att utföra ett visst arbete, grundat i huruvida de tre byggstenarna uppfylls 

och på vilket sätt. Vidare beskriver Isaac et al. (2001: 215) att förväntansteorin till största del 

består av yttre motivationsfaktorer som beskrivs vara grunden till ett visst beteende. Dessa 

faktorer har en inverkan på en individs motivation och personens beteende beror därmed på yttre 

motivationsfaktorer, exempelvis arbetsgivare. De inre motivationsfaktorerna härleds istället till 

beteendet som individer har beroende på faktorer såsom trivsel och njutning av jobbet i sig.  

 

Även Lunenburg (2011: 1) beskriver att förväntansteori inom motivation har sitt ursprung i 

motivationens kognitiva delar och hur dessa förhåller sig till varandra. Författaren beskriver 

vidare att förväntansteorin kan delas in i fyra antaganden. Det första antagandet beskrivs vara att 

alla människor i organisationen har diverse förväntningar på organisationen som grundar sig i 

deras individuella behov, tidigare erfarenheter och individuella motivation. Det andra antagandet 

beskrivs vara att alla människor är fria och med det väljer beteende och beteendemönster utefter 

sina individuella förväntningar. Det tredje antagandet enligt Lunenburg (2011: 2) beskrivs vara att 

alla individer i organisationen vill olika saker och även motiveras på olika vis. Det fjärde och sista 

antagandet som författaren beskriver är att människor kommer välja det alternativ i arbetet som 

optimerar deras personliga resultat. Med dessa antaganden kan de tre delarna av förväntansteorin, 

i linje med Isaac et al. (2001: 214-217) beskrivning, enklare förstås och arbetas med enligt 

Lunenburg (2011: 2).  
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Rättviseteori 

Om en organisation agerar på ett orättvist sätt kan detta påverka motivationen hos medarbetarna 

(Steers, 2004: 382). Vidare kan även den totala effektiviteten på företaget bli negativt påverkad 

om ledarskapet upplevs vara orättvist (Helkama et al. 2000: 238). I en organisationskontext 

beskrivs företagsledares uppgifter vara att driva företaget framåt och därmed komma med en del 

förändringar, stora som små (Helkama et al., 2000: 236). Dock kan ett stort dilemma vara att 

genomföra dessa förändringar på ett rättvist sätt. Inom den socialpsykologiska forskningen kan 

rättvisa sedermera delas upp i två olika koncept; distributiv rättvisa och procedural rättvisa 

(Helkama et al., 2000: 237). Helkama et al. (2000: 237) beskriver den distributiva rättvisan som 

fördelning av arbete där det ska vara lika för alla medan den procedurala rättvisan hänvisar till 

tillvägagångssätten. Exempel på detta kan vara att om två personer ska dela på en kaka så är det 

mest rättvisa enligt den procedurala rättvisan att den ena parten får dela kakan och den andra 

parten får välja bit först (Helkama et al., 2000: 237). Rättvisan sker alltså enligt Helkama (2000: 

237) i ett samspel mellan båda parter. En viktig del i den procedurala rättvisan beskrivs vara 

representativitetprincipen som innebär att alla som kommer påverkas i ett beslut ska få vara med i 

planeringen (Helkama et al., 2000: 237). I och med representativitetsprincipen kan de anställda, 

enligt författaren ha en chans att påverka proceduren kring beslutsfattandet men även beslutet i 

sig. Detta leder då till en ökad procedural rättvisa. Ett annat sätt att nå rättvisa i en organisation är 

att handla via en princip kallad bias suppression. Bias suppression innebär att ledare inte är tillåtna 

att agera i sitt eget intresse, exempelvis genom att betygsätta sina egna barn (Helkama et al., 2000: 

237).  Helkama et al. (2000: 238) skriver slutligen att om deltagarna i en organisation misstänker 

att ledarskapet på något sätt är manipulerat och att rättvisa åsidosätts kommer organisationens 

totala effektivitet att påverkas negativt.  

 

Rättviseteori, är enligt Leatherbarrow och Fletcher (2014: 294-295) teorin kring hur vi människor 

blir motiverade kontra omotiverade genom perceptionerna av våra belöningar. Exempelvis om två 

anställda jämför sina löner de får för att utföra ungefär samma arbete kommer den som får mindre 

i lön att bli omotiverad (Leatherbarrow & Fletcher, 2014: 295). Författarna skriver vidare att 

enligt rättviseteorin väger arbetare ständigt perceptionen av sina belöningars värde mot det arbete 

de utför för att avgöra om deras arbete faktiskt är värt det. Enligt Steers et al. (2004: 382) beskrivs 

rättviseteorin vara utvecklad av Adams (1963) som ett tillägg till de kognitiva 

motivationsteorierna. Enligt Steers et al. (2004: 382) grundar sig rättviseteorin i att förklara hur 

medarbetare i en organisation svara både kognitivt och genom sitt beteende på orättvisor på 

arbetsplatsen. Medarbetares beteenden beskrivs bero på orättvisor i både positiv och negativ form, 
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exempelvis både över- och underbetalning i organisationen. Vidare är det viktigt att se till dessa 

orättvisor och utveckla arbetet kring dessa för att skapa motivation för alla i organisationen (Isaac 

et al., 2004: 382). Enligt Shapiro (1977: 190) försöker människor, enligt rättviseteorin, att 

upprätthålla en balans i relationen mellan insats och produktion. Det vill säga att om insatsen ökar, 

med andra ord om belöningarna ökar, kommer även produktionen att öka. Likaså beskriver 

Shapiro (1977: 190) att perceptionen av insatsen kan komma att variera beroende på olika 

statusrelaterade faktorer såsom ålder, utbildning, erfarenhet och social status. Detta visar oss 

tydligt att perceptionerna av insatser och belöningar är högst personliga och subjektiva och kan 

därmed inte antas vara lika för alla människor. 

3.5.2.5 Belöningssystem 

Enligt Lindmark (2011: 153-156) fungerar belöning och belöningssystem likt en stimulator och 

skapar motivation för medarbetare i organisationen. Likaså beskrivs belöning fungera som ett sätt 

för verksamheter att betala tillbaka till sina anställda för deras prestationer (Leatherbarrow & 

Fletcher, 2014: 311-312; Lindmark, 2011: 153). De mänskliga resurserna beskrivs enligt 

Lindmark (2011: 153-156) vara en av de största kostnaderna en verksamhet har, vilket bidrar till 

att belöning och belöningssystem beskrivs som en stor kostnad för organisationer. Till följd av det 

beskriver Lindmark (2011: 153-156) att arbetet med belöning måste vara väl utarbetat och 

effektivt för att kostnaderna i verksamheten ska hållas på en rimlig nivå. Enlig författaren beskrivs 

nyckelfunktioner inom belöningssystem vara att motivera individerna i organisationen, få 

befintliga medarbetare att stanna kvar i organisationen och locka nya medarbetare till 

verksamheten. Vidare diskuterar Lindmark (2011: 153-156) att utbildning för medarbetare inte 

bör ses som belöning eller ingå i ett belöningssystem då det ska verka som en självklarhet för 

medarbetarnas utveckling och inte något de måste arbeta för. Vad som sedermera ska ingå i ett 

belöningssystem kan enligt Lindmark (2011: 156-162) delas in i tre delar; monetära, icke-

monetära och psykosociala belöningar. De monetära belöningarna beskrivs enligt författaren som 

pengar och vinst, vilket är den vanligaste formen av belöningssystem i verksamheter i form av 

utbetald lön varje månad. Vidare beskrivs det finnas olika slags lönesystem i verksamheter som 

fungerar på olika sätt. Icke-monetära belöningar kan enligt Lindmark (2011: 159-160) bestå av i 

princip vad som helst, exempelvis semester, fri sjukvård och tjänstebil. Dessa belöningar beskrivs 

med ett annat ord enligt författaren som förmåner och styrs till stor del av kollektivavtal. 

Psykosociala belöningar beskrivs av Lindmark (2011: 161) som känslan av att ha lyckats eller 

gjort ett bra jobb som medarbetare i verksamheter kan få av ledningen. Psykosociala belöningar 

handlar enligt författaren om att ledningen visar uppskattning och ger beröm vilket tillgodoser en 
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individs behov genom en uppdelning av psykologiska och sociala belöningar. De psykologiska 

belöningarna skapar medarbetare själv genom sitt självförtroende och självkänsla, medan de 

sociala belöningarna skapas genom delaktighet i en grupp och tillhörighet (Lindmark, 2011: 161-

162). Genom dessa tre delar beskriver Lindmark (2011: 163) vikten av belöningssystem som 

rättvisa, lättförståeliga, lätta att administrera och möjliga att utvärdera. Vidare behöver 

organisationer ständigt uppdatera sina belöningssystem och hålla dem aktuella då de annars 

förlorar sin funktion och blir förlegade (Lindmark, 2011: 166). Ett sätt att hantera detta på är 

enligt författaren att hålla belöningssamtal med varje medarbetare för att komma överens om olika 

belöningar som passar individen bäst och anpassa detta efter vardera individ.  

3.5.2.6 Balans i arbetslivet  

Enligt Leatherbarrow och Fletcher (2014: 414) är det viktigt med en balans i arbetslivet då det kan 

förebygga stress samt skapa välmående och motivation hos individerna i organisationen. Balans i 

arbetslivet beskrivs av författarna som balansen mellan en individs arbetsliv och privatliv, vilket 

involverar prioritering av arbete gentemot fritid och balansen mellan de båda delarnas behov och 

krav. För organisationen kan en policy om balans i arbetslivet skapa en högre produktivitet och 

flexibilitet hos medarbetarna enligt Leatherbarrow och Fletcher (2014: 214), vilket vidare kan 

bidra med bättre resultat för organisationen. Ett exempel på hur arbetsgivare kan skapa balans i 

arbetslivet beskrivs av författarna vara genom flexibla arbetstider där medarbetarna själva kan 

lägga upp sin balans mellan privat- och arbetsliv. White et al. (2003: 176) skriver att 

organisationer som aktivt arbetar med medarbetarnas balans i arbetslivet hjälper individerna i 

organisationen att oberoende av civilstånd eller familjeliv uppnå en bättre passform i sitt liv 

mellan privat- och arbetsliv. Enligt författarna är det underliggande antagandena här att balansen 

ska uppnås utan att hota någon parts ekonomiska framgång, istället är målet att främja båda 

parternas situation. Trots detta är relationen mellan balans i arbetslivet och produktivitet inte helt 

problemfri. White et al. (2003: 175) skriver att de ser en konflikt mellan dessa två parametrar. 

Författarna skriver här att om kraven på produktivitet ökar kan balansen i arbetslivet påverkas 

negativt. Detta då det kan krävas att medarbetare jobbar mer för att hinna med allt planerat arbete.  

Vidare för även Jones et al. (2006: 290) ett resonemang kring problematiken med en god balans i 

arbetslivet. Enligt författarna är alla individer olika och därmed ser även skapandet av balans olika 

ut, vilket måste förstås av alla utövare. För att det ska finnas en god balans i arbetslivet måste 

många aktörer agera, enligt Jones et al. (2006: 290). Det måste enligt författarna finnas en god 

beslutsprocess i hemmet samtidigt som arbetsgivaren måste ge utrymme för skapandet av en god 

balans. Hu et al. (2016: 10) undersöker i deras studie konflikter inom en arbetande familj, 
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tillfredsställelse i lön- och befordringsfrågor samt subjektivt välmående. Enligt författarna kan 

individer bland annat öka sitt subjektiva välbefinnande genom att skapa en balans mellan privat- 

och arbetsliv. Vidare beskrivs det subjektiva välbefinnandet vara en viktig indikator vid mätning 

av fysiologisk status och livskvalitet. Det är i det subjektiva välbefinnandet som en enskild individ 

bedömer sin egen livskvalitet vilket sedermera återspeglas i individens fysiska och psykiska hälsa 

(Hu et al., 2016: 10). Enligt författarna visar deras resultat av studien bland annat att genom en 

högre lön och genom befordran i form av utvecklingsmöjligheter ökar det subjektiva välmåendet 

för individerna.   

3.6 Relationer och personalarbete i organisationer  

 
I organisationer finns det som ovan nämnt en kombination av formella och informella relationer 

(Isaksson & Bellaagh, 2005: 1). Till följd av detta kan de olika relationerna ha olika inverkan på 

varandra och på arbetet i organisationer (Amjad et al., 2015: 303; Morrison, 2005: 3). Dess 

inverkan på varandra och på organisationen kan sedermera förstås genom den psykodynamiska 

systemteorin (Heinskou och Visholm, 2005: 38-41). Genom den psykodynamiska systemteorin 

kan vidare tillit mellan människor tolkas vara grunden i ett socialt system (Jones & George, 1998: 

536). För att förstärka en organisations arbete och samarbete är det därför viktigt att skapa 

förtroende mellan ledningen och medarbetarna i en organisation (Jones & George, 1998: 543). 

Detta genom att arbeta aktivt med att skapa förtroende genom öppen kommunikation och naturlig 

feedback (Alfes et al., 2012: 423). Ett sätt för företag att hantera de relationer som finns i företaget 

är genom att aktivt arbeta med sin personal. Detta arbete kan se väldigt olika ut i olika 

organisationer beroende på dess verksamhet och storlek (De Kok och Uhlaner, 2001: 273, 275; 

Yong, 2008: 473). Dock finns det fyra HR-angelägenheter som har visats vara återkommande i 

mindre företag trots en mer informell och ostrukturerad andra; rekrytering, belöningssystem och 

kompensation/lön samt mindre motivationsarbeten (Barrett och Mayson, 2007: 308; Yong, 2008: 

474). Även rättvisa kan ses vara en stor del i relationer, dock är rättvisa ett komplext ämne som 

kan förstås och tolkas på olika sätt (Helkama, 2000: 237). Vi anser vidare att det, med grund i den 

teoretiska redogörelsen, är av största vikt för organisationer att arbeta med att skapa en balans i 

arbetslivet för sina anställda. Detta då det är nyckeln till en bra fysisk och psykisk hälsa hos alla 

individer (Hu et al., 2016: 10).  
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Sammanfattningsvis har vi ovan visat på en bred teoretisk grund för uppsatsens fortsatta arbete. Vi 

har här studerat flertalet stora områden som vi nu vill kombinera för att uppfylla studiens syfte. 

Härnäst i uppsatsen kommer vi att presentera vårt empiriska material bestående av en 

återberättelse av de 14 djupintervjuer vi hade på Automationsteknik AB. Senare i uppsatsen 

kommer vi att använda detta ovan presenterade teoretiska ramverk för att kunna tolka och djupare 

förstå vårt empiriska fall och därigenom kunna dra teoretiska slutsatser som ska dels uppfylla 

studiens syfte men även ge ett teoretiskt bidrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 i punkt  

 

50 

4. Relationer och personalarbete på Automationsteknik AB  

 
I följande kapitel kommer vi presentera vårt empiriska material bestående av 14 djupgående 

intervjuer på företaget Automationsteknik AB. Det empiriska materialet presenteras inledningsvis 

med en presentation av Automationsteknik AB som företag. Följaktligen presenteras 

intervjupersonerna och sedan en sammanställning av intervjuerna samt våra intryck och 

iakttagelser. Presentationen är uppdelad enligt uppsatsens teman och för att underlätta för dig 

som läsare har vi valt att markera dessa teman med kursiv text. Vi har valt att anonymisera alla 

våra respondenter. Namnen som används nedan är således inte deras riktiga namn.

 

4.1 Automationsteknik AB 

 
Automationsteknik AB (2017) presenterar på sin hemsida sig som ett företag som utför allt från 

tekniska konsulttjänster till helhetslösningar inom de flesta industrier. Företaget startade av den 

nuvarande VD:n 1994 och ingår sedan 1997 i koncernen Levinsgruppen. Levinsgruppen består 

idag av tre bolag, alla inom teknikindustrin (Levinsgruppen, 2017). Våra respondenter berättar för 

oss att Automationsteknik idag har ett 30-tal anställda. Vi får höra att Automationsteknik AB 

tillhandahåller allt som går att automatisera, från vattenreningsverk till industrirobotar. Från 

början hade Automationsteknik AB sitt fokus på just automation och programmering var hjärtat i 

företaget, säger våra respondenter. I takt med att företaget har växt får vi veta att avdelningar har 

tillkommit med tiden. Det senaste tillskottet var en avdelning med mekaniker. Automationsteknik 

AB består idag av diverse olika yrkesroller. De har idag projektledare, elkonstruktörer, 

mekanikkonstruktörer, programmerare, mekanikmontörer och elinstallatörer. Automationsteknik 

AB:s affärsidé är “Genom att vara en attraktiv arbetsplats med hög kompetens ska vi utveckla 

framtidens kompletta automationssystem i både process- och industriautomation och med 

professionella insatser åtgärda akuta produktionsproblem” (Automationsteknik, 2017, Hämtat: 

2017-04-14).   
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4.2 Våra respondenter 
 

Människorna i organisationen beskrivs som väldigt olika av alla våra respondenter, dock är alla 

män och vittnar alla om att ett stort teknikintresse präglar företaget. Vid frågor om vilka åldrar det 

är på människorna i företaget får vi väldigt olika svar. Dock ser vi att företaget har en ung 

personalstyrka och de flesta uppger att de ser en medelålder på cirka 30 år. Magnus beskriver det 

som att i verkstaden är det många unga och på kontoret är medelåldern något högre. De personer 

vi har intervjuat har arbetat på företaget under olika lång tid, allt från fem månader till 20 år, och 

har ett åldersspann på mellan 20-50 år.  

4.3 Intervjuer och observationer 
 
Vi kommer till Automationsteknik AB en dimmig tisdagsmorgon i april. När vi kommer in genom 

dörrarna kommer vi in i en butik, vi går fram till disken och blir därifrån visade till 

Automationsteknik AB:s lokaler. Väl där får vi träffa Automationsteknik AB:s personalchef som 

visar oss ner till ett konferensrum som vi får ha till vårt förfogande under våra två dagar på 

företaget. Konferensrummet, som är beläget i sutterängplan känns större än vad det är med ena 

väggen täckt av fönster från golv till tak. Vi pratar kort med personalchefen om hur vi ska lägga 

upp dagarna. Han föreslår att vi går upp och hämtar respondenter allt eftersom. Men först är det 

dags för frukost. Vi blir visade in till matsalen där frukosten står uppdukad och personalen sitter 

utspridda och småpratar. Stämningen är god men något lågmäld. Kan det vara för att det är så 

tidigt på morgonen? Vi ser direkt att det är många yngre och personal från hela Levinsgruppen 

sitter samlade i samma matsal. Likaså ser vi att det nästan uteslutande är män. Personalen sitter 

något grupperade vid borden. De unga vid ett bord och de lite äldre vid ett annat. Efter att vi har 

fyllt på våra kaffekoppar sätter vi oss vid ett ledigt bord och diskuterar dagens upplägg. När 

frukosten är slut går vi tillbaka till konferensrummet och inväntar vår första respondent. 

Intervjuerna kan börja.  

När relationen skapades 

Vi inledde alla våra intervjuer med att låta respondenterna få berätta lite om sig själva, vad de gör 

på företaget samt hur de har fått sin anställning på företaget. Flertalet av respondenterna berättar 

för oss att de har fått sin anställning genom att ha haft praktik på företaget under sin studietid. 

Vissa av respondenterna hade även tidigare arbetat på samma företag innan men då det företaget 
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gick i konkurs började de på Automationsteknik AB. När respondenterna får frågan om hur de 

jobbar på företaget säger alla att det beror mycket på hur det aktuella projektet är upplagt. De 

berättar i sina intervjuer att de arbetar mycket själva men även mycket i team för att få projektet 

att gå ihop. Simon säger att vissa team funkar jättebra medan andra team inte funkar lika bra. 

Linus säger att det viktiga i projekten är kommunikation, alla gör sin del men i olika projekt 

jobbar de mer eller mindre själva. Anders beskriver att eftersom alla gör sin del i projekten är det 

inte alltid så att alla team-medlemmar är involverade genom hela projektet, alla gör sin del men 

ändå känns det som att man är en del i ett team. Vidare säger Urban, likt de andra respondenterna, 

att det finns en teamkänsla även fast alla jobbar själva. Dock berättar både Urban och Sebastian i 

respektive intervju att organisationen borde jobba mer i team än vad de gör idag. Urban avslutar 

med att säga att företaget har en del kvar att lära på den punkten.  

Relationer mellan medarbetare  

Vi byter ämne vidare mot vårt huvudfokus på intervjuerna och frågade respondenterna hur de ser 

på relationerna i företaget. Övergripande berättar alla våra respondenter att relationerna är relativt 

bra och att det är en god stämning på arbetsplatsen. Dock är det alltid någon som är negativ säger 

Simon, men det är det väl alltid tillägger han sedan. Magnus berättar att människorna på 

Automationsteknik AB är de bästa människorna han någonsin träffat i hela sitt liv. Han tillägger 

med glimten i ögat att de ibland är lite taskiga. Detta är något som flera vittnar om. Pontus berättar 

att det ibland är lite dålig stämning och att det förekommer en del skitsnack. Även Simon säger att 

de flesta är vänner med varandra men det är inte helt friktionsfritt mellan alla anställda på 

företaget. Urban ser att det är goda relationer på arbetsplatsen där ingen är speciellt utsatt för 

mobbning eller liknande. Då det är ett litet företag berättar Linus att alla arbetar med alla vilket 

gör att man får en relation till alla medarbetare oavsett yrkesroll. Urban säger dock att ledningen 

sätter en viss prägel på den egna effektiviteten och att det kan göra att en god och lättsam 

gruppdynamik blir lidande. Organisationen arrangerar kick-offer och personalfester någon gång 

varje år. På dessa träffar berättar alla respondenter att stämningen är mycket god och att den håller 

i sig när de kommer tillbaka till företaget. Pontus tror att många av medarbetarna har blivit vänner 

på jobbet men att det inte är så många som är väldigt nära i sina relationer. Urban säger att;  

 

“Den generella stämningen i relationerna på företaget är mycket goda men ytliga” (Urban, 2017). 

 

Det är bara en av respondenterna, Peter, som uppger att han umgås med någon av sina kollegor 

privat. Han beskriver kollegan som en vän som han lärt känna på arbetsplatsen. Flertalet av de 
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andra respondenterna skrattar till vid frågan om de umgås med någon kollega privat och säger 

med glimten i ögat att de inte har något privatliv för de jobbar för mycket. Thomas berättar dock 

att han är med i en chattgrupp som några av medarbetarna är med i. I den gruppen pratar dem 

mycket utanför jobbet, både om saker som är arbetsrelaterade och inte. Men förutom det umgås 

dem inte privat. I övrigt är det inte många nära relationer på företaget. Det är dock två personer 

som är släkt, VD:n och en av mekanikkonstruktörerna. Båda parter vittnat emellertid här om att 

deras relation inte har någon inverkan i organisationen då deras släktband knappt märks av. De 

umgås aldrig privat. Detta kan vidare ses stämma överens med resterande respondenters 

beskrivning av parternas relation. Dock observerar vi att släktingen är den enda av 

mekanikkonstruktörerna som har ett eget rum. Dessutom berättade han för oss att han fick sin 

anställning på företaget genom sina sociala relationer, varav en av relationerna är relationen till 

VD:n. Dock beskriver han att relationen till VD:n inte är den primära relationen som bidrog till 

hans anställning. Han hade nämligen en vän som vid den tiden arbetade på Automationsteknik AB 

som fick in honom på företaget. William beskriver vidare att det finns vissa grupperingar i 

organisationen som existerar oberoende av vilka projektgrupper man arbetar i för tillfället. Även 

fast många tycker att relationerna är goda påstår dock flertalet att organisationen har en del att 

arbeta med på den fronten.  

 

Vi får information om att det ibland kommit upp klagomål om jargongen på företaget. Många av 

respondenterna beskriver att de inte har någon vidare jargong. Jens och Måns säger att det både 

finns positiva och negativa aspekter till jargongen men vill inte gå in på djupet i vad det kan vara. 

Magnus berättar att det bara finns positiva aspekter på relationerna då de gör att han alltid får den 

hjälp han behöver, både på arbetet och privat. De andra säger dock i sina intervjuer att det även 

kan finnas negativa aspekter på relationerna i organisationen. Jens berättar att det ibland kan 

bildas små grupperingar i organisationen som en följd av relationerna. I dessa grupperingar kan 

det då skapas en egen agenda som inte alltid stämmer överens med företagets. Detta leder 

följaktligen till att kommunikation har svårt att nå fram genom alla led då det blir en del 

störningar på vägen. Även Thomas berättar att relationerna kan bidra till grupperingar, dock är 

relationerna bra då de kan möjliggöra en bättre samverkan mellan alla yrkesroller. Pontus, Simon, 

William och Sebastian säger alla att de negativa aspekterna kan relateras till ledningsarbetet. 

Pontus tycker att relationerna är bra på så sätt att det blir kortare beslutsvägar och det gör att det 

blir lättare att förmedla information. Dock ser han att nepotism är en nackdel av relationerna. 

Pontus förtydligar genom att säga att han inte menar nepotism i just familjerelationer utan i en 

bredare bemärkelse där vissa personer förfördelas på grund av deras nära relation med ledningen, 
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att ledningen “ser mellan fingrarna” i vissa situationer. Pontus hävdar här att det inte bara är han 

som ser denna problematik. Simon för ett liknande resonemang i sin intervju och beskriver att det 

kan uppstå situationer där ledningen blir partisk i konflikthantering och fattar beslut grundade i 

dess relation med vissa personer. William och Sebastian säger i sina intervjuer att den 

avslappnade och informella relationen arbetarna har till ledningen gör att man inte känner att man 

kan säga nej om man blir ombedd att jobba över. På samma sätt gör relationen att man vill ställa 

upp lite för mycket, säger Sebastian. William säger att; 

 

“Då alla känner sig bekväma med varandra kan ibland ledningen uttrycka sig klumpigt i 

förmedlingen av information och ha dålig framförhållning” (William, 2017).  

 

Anders ser dock det positiva i relationerna då han berättar att relationerna gör att man dels känner 

att man kan gå till ledningen och prata, vilket alla respondenter vittnar om, och dels att den man 

går till tar sig tiden att lyssna. Per för en liknande diskussion i sin intervju om att man genom 

relationerna har väldigt roligt tillsammans och kompletterar varandra väl vilket skapar en drivkraft 

att fortsätta arbeta. Urban säger att det är väldigt positivt med relationerna att de bidrar till att det 

blir högt till tak i projekten och man kanske inte alltid får gehör men man blir i alla fall hörd.  

Relationer mellan medarbetare och ledning 

Vi fortsätter med att fråga våra respondenter om hur relationen mellan arbetare och ledning ser ut 

på Automationsteknik AB. Pontus beskriver här att det ser ut som han antar att det gör på de flesta 

arbetsplatser, VD:n är en galjonsfigur som man beter sig lite speciellt framför. Annars beskriver 

han att han har en relativt bra relation till ledningen, att han kan prata med dem. Dock känns det 

ibland som att man tar upp deras värdefulla tid när man vill prata med dem. Linus säger att 

relationen till ledningen är avslappnad och då det är ett liten organisation kan inte ledningen styra 

helt. Enligt Linus är Automationsteknik AB präglat av ett klimat där de anställda tillåts lufta sina 

åsikter till ledningen, vilket känns bekvämt. Simon säger även han att medarbetarna alltid är 

välkomna till samtal hos ledningen. Dock ser han att det inte är helt problemfritt mellan personer i 

ledningen. I vissa fall kan det uppfattas som att ledningen motarbetar varandra. Thomas berättar 

att;  

 

“Relationen mellan de anställda och ledningen är sådär, främst finns det brister i 

kommunikationen som gör att relationen blir mer ansträngd” (Thomas, 2017).  
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Vill man veta något får man fråga sig fram säger Thomas. Det är väldigt blandat hur de anställda 

ser på relationerna med ledningen. Måns tycker att relationen är bra, han känner alltid att han kan 

gå till sin närmsta chef och prata om allt. Även Åke anser att cheferna alltid lyssnar. Dock finns 

det en viss problematik som många av medarbetarna tar upp. Flertalet respondenter ser relationen 

som något ansträngd och William tror att det grundar sig i att ledningen säger en sak och sedan 

ändrar sig. Det blir inte några klara direktiv. Urban säger att han tror att den ansträngda relationen 

grundar sig i att många inte har någon förståelse för ledningen. Urban tror vidare att det inte är så 

lätt att sitta i en ledande position. Det är många saker man ska ta hänsyn till och det kan inte alltid 

vara lätt att fatta rätt beslut. Urban berättar vidare att denna brist på förståelse kan ha uppkommit 

som ett resultat på bristfällig kommunikation. Om kommunikationen om varför man fattar vissa 

beslut var bättre skulle även förståelsen bli bättre säger han. Sebastian berättar att personkemin 

funkar fint mellan ledning och medarbetare. Dock är det inte lika bra ur ett företagsperspektiv. 

Där är det mer enkelriktat och det uppfattas som att ledningen har en inställning om att “om du 

inte tycker att det passar kan du söka ett annat jobb”. Detta ger uppfattningen om att ledningen 

inte tar hänsyn till medarbetarnas privatliv och kan ibland uttrycka sig lite “klumpigt”. Per återger 

med samma resonemang som Sebastian. Han beskriver att personkemin bland personerna på 

arbetsplatsen är väldigt bra men att VD:n är något distanserad från övriga medarbetare, där är 

relationen mer professionell än kamratlig. Peter säger att många anställda är missnöjda med vissa 

nedskärningar som har gjorts. Missnöjet är dock inget som märks i fikarummet. Där är allt 

avslappnat och trevligt. Flertalet respondenter vittnar om en otydlighet i kommunikationen som 

följd av de ovan nämnda nedskärningarna. Medarbetarna säger att deras arbetsbelastning är så hög 

att det går ut över deras privatliv och Åke säger att pressen på debiterbar tid hela tiden ökar. 

Denna ökade press kombineras med bud från ledningen att arbetarna inte får ha så mycket övertid 

som de har i dagsläget. Denna kombination av press, arbetsbelastning och nedskärningar tros 

kunna vara en följd av VD:ns egna ekonomiska intresse.   

Personalarbetet   

Vi lämnar ämnet relationer för tillfället och ber respondenterna ge oss deras definition av 

personalarbete. Det visade sig inte vara helt lätt. Magnus, Peter, Thomas och Måns har ingen 

aning och har svårt att ge oss en förklaring eller definition. I sina intervjuer definierar Linus, Jens 

och Per personalarbete som alla övergripande personalfrågor exempelvis anställningar, trivsel, 

förmåner och kompetensutveckling. Pontus berättar även att han ser mjuka delar i personalarbete, 

det som rör arbetsmiljön och den enskilde individen. William presenterar personalarbete som ren 

personalvård.  
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“Som personalansvarig ska man ha koll på medarbetarnas välmående både på jobbet och privat” 

(William, 2017).  

 

Detta är något som även Anders vittnar om. Han säger att det är viktigt att man ska ha någon att 

vända sig till. Urban säger att personalarbete och HR är väldigt oprioriterat på arbetsplatsen men 

att det handlar om att få alla att må bra. Åke berättar även han om att det inte pratas om 

personalarbete så ofta. Det är enbart en gång om året på kick-offen som man pratar om hur läget 

ser ut. 

 

Vid frågan om hur organisationen arbetar med personal får vi som svar från ett flertal 

respondenter att de inte riktigt vet hur företaget arbetar med sin personal. Både Thomas och Per 

svarar i sina intervjuer på frågan genom att småskrattade säga att det inte har en aning om hur 

organisationen arbetar med sin personal eller hur man borde göra det. Linus förklarar att;  

 

“Personalarbete är ett väldigt brett område där det skiljer mycket från min förra arbetsplats och 

Automationsteknik AB på så sätt att min förra arbetsplats var en stor koncern där mycket var styrt 

uppifrån i form av ledningssystem, rutiner och arbetssätt” (Linus, 2017).  

 

Linus beskriver att Automationsteknik AB ger större möjligheter för medarbetarna att själva 

kunna påverka arbetet. Beslutsprocesser i alla dess former beskrivs vara mycket kortare och mer 

effektiva än i större organisationer, vilket gör personalarbetet i Automationsteknik AB bättre än i 

större koncerner. Pontus beskriver ett personalarbete i organisationen som präglas av fastslagna 

rutiner och checklistor för nya medarbetare, vilka fungerat bättre och sämre i organisationen under 

åren. Både Linus, Magnus, William och Peter beskriver i sina intervjuer att organisationens fokus 

inom personalarbetet är att medarbetarna ska trivas. Hur organisationen vidare arbetar för att 

skapa trivsel kan ingen av dem direkt svara på men de berättar att organisationens ledning ofta 

pratar om hur trivsel är en viktig del av organisationens arbete och utveckling framåt. Både Peter 

och William beskriver likvärdigt att personalen, efter att ha genomfört medarbetarundersökningar 

alltid får resultatet presenterat för sig och ledningen trycker då på vikten av att alla ska må bra. 

Samtidigt kan ledningen direkt efter presenterat resultat börja prata om övertidsarbete och 

poängtera hur de inte får jobba övertid men måste få saker gjorda. Det beskrivs av både Peter och 

William kännas som dubbelmoral. Enligt de flesta av våra respondenter är arbetsbelastningen hög, 

till gränsen på för hög för ett flertal av dem. Dock berättar William att ledningen har en inblick i 
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alla medarbetares privatliv, vilket dem tar hänsyn till i det dagliga arbetet. Som medarbetare får 

man gehör för sina känslor och åsikter på utvecklingssamtalen, vilket han ser som bra. Sebastian 

beskriver personalarbetet, i form av personalplaneringen som förbättrats nu när projektledarna har 

tagit över arbetet med planeringen från personalchefen. Därmed beskrivs personalchefen fått mer 

möjlighet till annat arbete som tidigare var ockuperat med planeringsarbete. Anders beskriver 

personalarbetet som bra och Automationsteknik AB som ett för litet företag för att ha en person 

totalt dedikerad till personalfrågor. Han beskriver att i små företag får ledningen arbeta med 

personalen som det kommer och att fokus ska ligga på att se till att alla trivs och mår bra. Vilket 

företaget beskrivs göra enligt honom.  

 

Personalchefen i företaget beskriver ansvarsområdena för personalarbetet i företaget bestående av 

ledighetsansökningar, medarbetarsamtal, utvecklingsmöjligheter samt utbildningar. 

Rekryteringsprocessen i företaget beskrivs för tillfället vara väldigt ostrukturerad och till följd av 

det beskrivs det vara väldigt svårt att hitta rätt personal. Då företaget just nu är på jakt efter ny 

arbetskraft och kompetens beskrivs detta vara ett stort problem i dagsläget. Vidare beskriver VD:n 

att vad som just nu fokuseras på inom personalarbetet i företaget är utbildning av medarbetarna.  

 

“Då individerna i organisationen befinner sig i en väldigt utvecklande bransch så är det viktigt att 

hela tiden se till att medarbetarna har rätt kompetens. Rätt kompetens för att få jobben gjorda på 

bästa möjliga vis” (VD:n, 2017). 

 

Både VD och personalchef beskriver i sina intervjuer att utbildningsmöjligheterna är 

projektorienterade, vilket betyder att beroende på projekt och medarbetare i varje enskilt projekt 

så får medarbetare olika tillgång till utbildningar. Jens, Anders, Per, Urban och Åke berättar alla i 

sina intervjuer att när organisationen nu växer så borde personalarbetet likaså eventuellt växa för 

att möta nya behov. Dock är det ingen av respondenterna som kan svara på hur personalarbetet då 

skulle kunna ta form. Vi avslutar våra frågor kring personalarbetet i organisationen med att fråga 

våra respondenter om de tror att deras tidigare beskrivna relationer kan tänkas ha en inverkan på 

personalarbetet. Hälften av respondenterna tror inte att relationerna har någon inverkan på hur 

personalarbetet bedrivs i organisationen. Dock tror den andra hälften att relationerna i 

organisationen faktiskt har en inverkan på hur personalarbetet ser ut och fungerar. Anders 

beskriver att människor alltid är människor och Måns beskriver hur han tror att en närmare 

relation mellan ledning och medarbetare säkert kan ha en inverkan i hur besluten tas. Urban 

beskriver det som att han tror att vissa personer lättare får sin röst hörd. William däremot tror att 
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den inverkan som relationerna har kan vara både positiv och negativ, relationerna beskrivs skapa 

en god stämning men kan samtidigt gynna personer i en närmare relation.  

Karriärmöjligheter 

När respondenterna själva fått resonera kring personalarbete och dess innebörd frågar vi dem hur 

de ser på sina möjligheter att göra karriär på företaget alla respondenter är rungande överens om 

att de har goda möjligheter att göra karriär. Urban, Peter, Simon, Thomas, Anders och Jens ger 

alla likvärdiga exempel på hur medarbetare i organisationen har börjat i verkstaden för att sedan 

avancera till att bli projektledare. En av respondenterna beskriver att det är hans plan i företaget, 

att gå den vägen för att en dag förhoppningsvis själv bli projektledare. Måns är dock lite tveksam 

och säger att han inte riktigt vet då det känns som att andra kollegor mest har bytt arbetsuppgifter 

och inte blivit befordrade i den bemärkelsen. Alla respondenter fortsätter även sina intervjuer med 

att säga att ansvaret för att göra karriär ligger på de själva. Dock ser de att ledningen har ett visst 

intresse av att de anställda ska kunna göra karriär och vilket möjliggör karriärsklättringen.  

 

Kompetensutveckling 

Vidare frågade vi respondenterna hur de ser på sina möjligheter för kompetensutveckling. Alla 

respondenter beskriver i sina intervjuer att de har goda möjligheter för kompetensutveckling. 

Några av respondenterna berättar att ledningen skickar dem på lämpliga utbildningar beroende på 

projektens utformning. Dock berättar majoriteten av respondenterna att de får kämpa själva för att 

få gå på utbildningar. Vi ser även en tydlig delning på detta området inom de olika yrkesrollerna. 

Programmerarna ser på sina möjligheter som mycket goda medan andra yrkesgrupper såsom 

konstruktörer och montörer berättar att de inte har lika goda möjligheter. Några av respondenterna 

beskriver att vissa på företaget har förtur till utbildningar.  

 

“Programmerarna blir något förfördelade när det kommer till kompetensutveckling”  

(Pontus, 2017).  

 

Detta beskrivs bero på att automation varit organisationens hjärta redan från start och att 

ledningen då är mer benägna att satsa lite extra på den yrkesgruppen.  
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Motivation 

När vi frågade respondenterna hur de som personer blir motiverade får vi som väntat många olika 

svar. Pontus och William berättar i sina intervjuer att de motiveras av att få höra att de har gjort ett 

bra jobb. De motiveras av att åstadkomma något och få en bra feedback på det de har gjort. Jens, 

Linus, Simon och Magnus berättar i sina intervjuer att de blir motiverade av arbetet i sig. De säger 

att motivationen grundar sig i att göra ett utmanande och varierande arbete samt viljan att prestera 

på topp. Anders, Peter och Urban berättar i sina intervjuer att de blir motiverade om de är 

intresserade av något. Så länge de är intresserade och brinner för det de gör är inte faktorer som 

lön lika relevant. Dock beskriver Åke att det är de monetära faktorerna som är viktigast, något 

som Pontus också berättar om. Måns säger att han motiveras av att ha en viss struktur på sitt 

arbete, att få göra saker i rätt ordning. Detta är något han känner att han inte alltid får möjligheten 

till på företaget. Måns säger att det ibland ligger mycket på honom själv att försöka skapa en 

struktur i en annars något ostrukturerad miljö. Pontus säger även han att han inte anser att han 

alltid får den feedback han behöver för att bli motiverad. Dock säger Jens att han tydligt ser att 

företaget jobbar med motivation genom att ge beröm till medarbetarna. Även fast motivation via 

beröm beskrivs vara något som företaget arbetar med säger både Pontus, Per och Jens i sina 

intervjuer att det är något som företaget måste arbeta mer med. William tycker däremot att 

motivationen fungerar skapligt medan Thomas tycker att han i princip alltid får den beröm som 

han förtjänar. Sebastian känner att företaget har mycket kvar att arbeta med när det kommer till 

motivation. Han betonar att det hela handlar om att bli sedd, att få den beröm man förtjänar. I 

nuläget känner han att ledningen har lättare att skälla än att berömma. Linus, Anders och Magnus 

berättar i sina intervjuer att de blir motiverade på arbetsplatsen då de hela tiden har omväxlande 

arbetsuppgifter. Peter och Åke säger i respektive intervju att företaget motiverar de anställda med 

den lön som de får. De berättar att de får den lön de förtjänar och blir motiverade av detta. Urban 

berättar att det är väldigt olika motivation från projekt till projekt. Som han nämnt tidigare får han 

inte alltid som han vill och det är han tillfreds med. Dock känner han i vissa projekt att han blir 

aktivt motarbetad vilket minskar motivationen avsevärt. Simon ger oss ett något mer utförligt 

resonemang kring hans syn på motivationsarbetet hos Automationsteknik AB. Han anser att 

ledningen inte aktivt arbetar med det i nuläget. Just nu verkar fokus mest vara på indragningar. I 

denna tid av neddragningar skapas mycket negativitet mot ledningen och därmed även mot VD. 

Detta eftersom om en bra sak förändras, även om den förändras till något bättre på lång sikt blir 

perceptionen av förändringen negativ till en början. Simon avslutar med att säga att företaget 

måste bli bättre på att motivera sina anställda. Linus beskriver att;  
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“Det kan vara så lätt som att bara få känna sig sedd och viktig” (Linus, 2017).  

Rättvisa 

I samband med diskussionen kring motivation diskuterar vi begreppet rättvisa. Pontus beskriver 

begreppet som abstrakt men ändå så konkret, vilket Jens också berättar om i sin beskrivning och 

tillägger att det aldrig kan vara helt rättvist. Dock är rättvisa något man förtjänar säger Jens, på så 

sätt att man får arbeta för något och når man sina mål ska man kunna ta nästa steg framåt. Anders, 

Per, William, Åke och Linus beskriver likvärdigt rättvisa som att alla ska ha samma 

förutsättningar, inga saker ska ske vid sidan om. Lika lön för lika jobb och ingen ska jobba övertid 

medan någon annan har för lite att göra. Simon och Urban berättar i sina intervjuer att rättvisa inte 

betyder att alla ska ha det likadant. Rättvisa måste individanpassas och alla omständigheter måste 

tas med i beräkningen för ett rättvist beslut. Enligt Simon och Sebastian bör inte rättvisa vara 

formad som någon millimeterrättvisa. Vill du ha något så måste du kämpa för det säger Thomas 

och Peter beskriver rättvisa som att varken bli beskylld för något du inte gjort eller få beröm för 

något du inte gjort. I det stora hela beskrivs Automationsteknik AB av alla respondenter som 

rättvist. Dock är arbetsbelastningen ett återkommande argument till vad som kan skapa orättvisa i 

organisationen. Linus, Peter, Åke och Urban säger alla i sina intervjuer att arbetsbelastningen kan 

skapa orättvisa på så sätt att det påverkar livet hemma, man ställer upp för företaget men det blir 

lätt sura miner om man jobbar för mycket. Urban beskriver att grundinställningen för hur man ska 

prestera på jobbet är på fel nivå och det är svårt att säga nej när de behöver medarbetare som kan 

jobba över. Detta berättar även Åke om i sin intervju. Det råder även delade meningar om 

huruvida relationerna i företaget kan tänkas ha en inverkan på företagets rättvisa. Både Urban och 

Åke tror att relationerna kan ha en inverkan på rättvisan.  

 

“Ledningen kan ibland se mellan fingrarna inför medarbetare de har en bra relation till”  

(Åke, 2017).  

 

Enligt Sebastian har relationerna inte någon inverkan alls och Anders säger att de inte borde ha det 

och därmed hoppas han att det även fungerar så i praktiken. I frågan kring relationers inverkan i 

konflikter och konflikthantering råder det dock en enad mening om att relationerna inte har någon 

inverkan i företagets arbete kring det. Simon berättar att det inte spelar någon roll vilka som är 

delaktiga i en konflikt då det alltid hanteras på samma vis och huruvida du är en nyckelperson 

eller inte spelar ingen roll. Dock säger Anders att konflikter snarare löses snabbare om parterna 
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har en relation, så på så sätt kan det ha en eventuell inverkan menar han. Även Urban tror att det 

eventuellt kan ha en inverkan men ingenting som han har erfarenhet av.  

Trivsel 

Efter att ha fört ett samtal om motivation och rättvisa samt hur organisationen aktivt arbetar med 

detta frågar vi alla respondenter om de trivs i organisationen. Elva av 14 respondenter säger att de 

trivs. Anledningarna de uppger till varför de trivs är på grund av deras stimulerande 

arbetsuppgifter, känslan av att ge service till kunden samt möjligheterna till att göra karriär. Dock 

säger de allra flesta att anledningen till att de trivs är deras förträffliga kollegor. De vittnar om en 

god stämning bland arbetskamraterna som gör att man vill gå till jobbet varje dag. Även fast 

William säger att han trivs på Automationsteknik AB berättar han att det finns en viss 

ledningsproblematik som lyser ner till medarbetarnivå. William ser att det skett försämringar ur en 

personalsynpunkt. Han ger exempel på att det bland annat har dragits ner på reseersättningar 

medan förväntningarna på att man ska ställa upp på att jobba ökar. Sebastian, som för ett 

resonemang likt Williams är mer tveksam om sin trivsel. Och det tycks vara fler än Sebastian och 

William som ser denna ledningsproblematik. Simon ser en tydlig problematik hos ledningen då 

det enligt honom inte känns som att beslutsfattandet sker helt friktionsfritt. Flertalet av våra 

respondenter berättar om att de har en uppfattning av att VD:n utmanövrerar den övriga 

ledningsgruppen vid beslutsprocesserna. Exempelvis berättar Per att han inte alltid trivs på sin 

arbetsplats. Detta på grund av att relationen till ledningen inte är så bra. Han berättar att ledningen 

inte alltid är mottagbar för feedback och inte lyssnar på hans tankar och åsikter. Vidare berättar 

Per att ledningens kommunikation är bristfällig, förklaringar till varför vissa beslut tas är saknade 

och detta leder till stora irritationer. Urban är även han något tveksam till sin trivsel men säger 

ändå att det för tillfället är ganska bra. Han tror att hans brist på trivsel grundar sig i avsaknaden 

av lyhördhet hos ledningen. Urban beskriver sig se att medarbetarna främst tycker att det är kravet 

på debiterbar tid som ökar missnöjet. Dock tror han inte att detta kommer ändras inom en snar 

framtid. Automationsteknik AB:s VD säger sig själv vara medveten om att han kanske driver på 

något hårt. Han säger att han har en drivkraft och vill så mycket, mer än vad medarbetarna vill 

ibland. Han tror avslutningsvis att detta kan ha en liten marginell på personalen. Trots denna 

problematik trivs majoriteten av medarbetarna på Automationsteknik AB. De säger alla på sina 

intervjuer att det viktigaste på en arbetsplats är att man trivs, har bra medarbetare samt att man har 

roligt på jobbet. 
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Förtroende 

Avslutningsvis frågar vi alla respondenter huruvida de känner ett förtroende för 

Automationsteknik AB. Här är näst intill alla respondenterna eniga om att de känner ett förtroende 

mot företaget. Majoriteten berättar även i sina intervjuer om att förtroendet grundar sig i 

personerna inom organisationen och inte Automationsteknik AB som varumärke. Dock är Simon 

mer osäker och säger att det går upp och ner. När det är en väldigt hektisk period där det är svårt 

att få ihop allt är stämningen sådär och förtroendet sjunker. Urban svarar tvärt nej på frågan. Han 

vittnar om att han har upplevt att företaget inte alltid lever upp till det de har utlovat. Han säger 

också att då människor inte får gehör för sina åsikter blir stämningen dålig och förtroendet 

sjunker. I övrigt berättar respondenterna att de känner ett personligt förtroende för företaget då 

människorna i det alltid har ställt upp för dem när de har behövt det samt för att det är ett 

ekonomiskt stabilt företag som har funnits med under en längre tid.  

 

Vi har nu genomfört alla våra djupintervjuer. Vi går upp från vårt konferensrum för att tacka för 

att vi fick komma och besöka företaget under dessa två givande dagar. Väl uppe på VD:ns kontor 

pratar vi om när det finns möjlighet att återkomma för att presentera resultatet av denna studie. 

Efter ett trevligt avslut på Automationsteknik AB beger vi oss hem, fulla med ny information och 

redo att börja vår tolkningsprocess.  
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5. Tolkning av det empiriska materialet 
 

I följande kapitel kommer vi att tolka våra empiriska observationer genom vår teoretiska 

referensram. Nedan kommer tolkningen vara uppdelad enligt det empiriska kapitlets teman för en 

bättre förståelse för tolkningens alla delar. Först presenteras de teman som vi relaterar till 

relationerna i organisationen; när relationen skapades, relationer mellan medarbetare och 

relationen mellan medarbetare och ledning. Därefter presenteras resterande teman som vi hänför 

till personalarbetet i organisationen; personalarbete, karriärmöjligheter, kompetensutveckling, 

motivation och rättvisa. Avslutningsvis kommer vi att presentera resterande teman; trivsel, 

förtroende och balans i arbetslivet som visar hur relationer och personalarbete kan relateras till 

varandra. 

 

5.1 Relationer 
 

När relationen skapades  

När Automationsteknik AB:s VD och personalchef pratar med oss om rekryteringsarbetet i 

företaget använder de sig av uttryck som “rätt kompetens för att göra jobbet på bästa möjliga sätt”. 

Vi tolkar det som att detta uttryck går i linje med Taylorismens antagande om rätt man på rätt 

plats, vilket är en del i den psykometriska ansatsen av rekrytering presenterad av Bolander (2002: 

12). Utifrån utsagor från VD och personalchef tolkar vi rekryteringsprocessen som en 

formaliserad process där rätt kompetens är det mest centrala. Det är även några av medarbetarna 

som vittnar om att fokuset i företagets rekrytering tycks ligga på att hitta rätt kompetens. Även 

detta tolkar vi som en tydlig användning av Bolanders (2002: 2-3, 7) psykometriska ansats. Vi 

tycker att de olika utsagorna kring Automationsteknik AB:s rekryteringsprocesser är väldigt 

intressanta. Detta på grund av att ledningen i form av VD:n och personalchefen har en högst 

formell syn på rekryteringen i företaget, om vi tolkar det genom Bolanders (2002: 2-3) ansatser. 

Detta samtidigt som flertalet av våra respondenter berättar för oss att de fick sina anställningar 

genom informella vägar såsom via praktikplatser som blivit förlängda till en fast anställning, 

genom att ha arbetet med personalchefen på en före detta arbetsplats samt via sina gamla skolor. 

Dessa rekryteringsvägar kan vi tolka genom Bolanders (2002: 3, 22) sociala ansats av rekrytering. 

Den sociala ansatsen bygger på ett socialt samspel mellan arbetssökande och rekryterare 
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(Bolander, 2002: 3, 22). Vi tolkar det som att när medarbetarna har blivit anställda via dessa mer 

informella vägar såsom via en gammal kollega tyder det på ett ömsesidigt socialt samspel i 

enlighet med Bolanders (2002: 3, 22) sociala ansats. Detta kan vi även tolka genom tidigare 

studier som visat att småföretagare ofta använder sig av sina sociala nätverk för att rekrytera 

personal (Hansson och Svangård, 2016: 68). Detta då personalchefen har anställt cirka 5 av sina 

kollegor från en före detta arbetsplats. Vilket tyder på att de varit en del i hans sociala nätverk 

innan anställningens start. Genom att tolka rekryteringsprocesserna genom Bolanders (2002: 2-3) 

ansatser ser vi vidare att rekryteringen sker tämligen ostrukturerat, vilket även personalchefen 

berättar. En ostrukturerad rekryteringsprocess är enligt Bolander (2002: 22) även det en del i den 

sociala ansatsen. Vidare tolkar vi det som att Automationsteknik AB:s  rekryteringsprocess är 

något spretig. Ledningen presenterar ett rekryteringsarbete som är i linje med Bolanders (2002: 2-

3) psykometriska ansats medan medarbetarna berättar om erfarenheter som enligt oss tolkas 

tillhöra en social ansats. Genom vår tolkning ser vi att ledningen i teorin vill använda sig av en 

psykometrisk ansats men i praktiken slutar det inte sällan i en social ansats. Detta säger oss att 

rekryteringsarbetet i Automationsteknik AB är ostrukturerat och något spretigt. Den sociala 

ansatsen beskrivs ta en större hänsyn till individers personliga utveckling och känslor än vad den 

psykometriska ansatsen gör (Bolander, 2002: 17). Detta kan enligt oss ha en inverkan på 

relationernas utformning i organisationen. Vilket för vår tolkning vidare till relationerna mellan 

medarbetare samt relationerna mellan medarbetare och ledning. 

Relationer mellan medarbetare 

Automationsteknik AB är i grunden uppbyggt på formella relationer, då alla våra respondenter har 

ett anställningskontrakt på företaget. Detta går i enlighet med Leatherbarrow och Fletcher (2014: 

355-356) samt Isaksson och Bellaagh (2005: 2) beskrivning av formella relationer som uppbyggda 

och reglerade av anställningskontrakt. Vidare beskriver bland annat Morrison (2005: 26-32) att 

informella relationer byggs upp parallellt vid sidan av de formella relationerna och skapar en 

social struktur bredvid den kontrakterade strukturen på en arbetsplats. I Automationsteknik AB 

kan vi efter utsagor från våra respondenter tydligt se de formella relationerna. Dock är de 

informella relationerna inte lika tydliga. Det är först vid utforskning av de underliggande mönstren 

i organisationen som de informella relationerna blir tydligare för oss i vår tolkning. Efter 

respondenternas olika utlåtande tolkar vi det som att individerna i Automationsteknik AB inte har 

någon direkt medvetenhet kring de informella relationerna i organisationen och hur dessa ser ut 

eller har för inverkan.  
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Som tidigare nämnt beskriver majoriteten av respondenterna relationerna som överlag bra i 

organisationen. Urban beskriver bland annat relationerna som väldigt goda men ytliga. Pontus för 

ett liknande resonemang om att många medarbetare har blivit vänner på jobbet men att dessa 

personer inte är nära vänner, utan vänner på ett ytligare plan. Detta kan tolkas gå i linje med vad 

Morrison (2005: 26-32) beskriver om vänskap som växer fram på arbetsplatsen. Peter berättar 

dock att han har en nära vän på Automationsteknik AB som han träffar både på och utanför 

arbetstid. Det tycks även finnas ett antal medarbetare som har kontakt utanför jobbet via en 

chattgrupp som Thomas berättar om, vilken inte är arbetsrelaterad. Vidare finns det även ett 

släktband mellan två individer i organisationen, mellan VD:n och en av mekanikkonstruktörerna i 

Automationsteknik AB. Dock beskrivs deras relation, både av de berörda parterna och av 

resterande respondenter som inget de tänker på eller som påverkar arbetet eller organisationen på 

något sätt. Vid samtliga av våra intervjuer och dagar på företaget uppfattar vi deras relation 

likartat till respondenternas beskrivning; det märks inte att det finns ett släktband på företaget om 

vi ser till Ahrnes (2014: 144-145) resonemang kring familjerelationer. Emellertid är kusinen i 

företaget den enda av mekanikkonstruktörerna som har ett eget kontor i Automationsteknik AB:s 

lokaler. Vad det sedermera beror på är inget vi kan med säkerhet svara på men på grund av vår 

tolkning samt våra upplevelser av deras relation så tror vi inte att han fått sitt rum på grund av att 

vara kusin med VD:n. 

 

Dessa ovan beskrivna relationer ser alla olika ut och kan därmed alla tolkas vara uppbyggda av 

olika psykologiska kontrakt, i enlighet med vad Isaksson och Bellaagh (2005: 5) beskriver. Vidare 

kan vi i vårt empiriska material inte konkret se hur varje psykologiskt kontrakt skiljer sig åt. Dock 

tolkar vi det som att ju närmare informell relation två parter har till varandra, desto fler 

ömsesidiga antaganden och löften beskrivna av Isaksson och Bellaagh (2005: 5) kan tänkas finnas 

och bygga upp relationen. Vår tolkning grundat i Automationsteknik AB skulle därmed betyda till 

att de endast är få medarbetare i organisationen som har ett starkt psykologiskt kontrakt och 

därmed är nära vänner, vilket stämmer överens med respondenternas utsagor.  

 

Peter är den enda av våra respondenter som beskriver sig ha en vänskapsrelation i 

Automationsteknik AB. Han beskriver att deras relation började i organisationen som kollegor och 

att den sedan har övergått till vänskap, vilket går i linje med vad Ahrne (2014: 74-80) beskriver 

som uppkomsten av vänskap. Den bara börjar och utvecklas allt eftersom tiden går. Vidare 

beskrivs vänskapsrelationer uppstå mellan individer som har gemensamma intressen och synsätt 

enligt författaren, vilket här kan tolkas som Peter och hans väns intresse för organisationen och 
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arbetet de utför. Likaså beskrivs vänskapsrelationer av Ahrne (2014: 110) vara symmetriska i det 

att de bygger på jämlikhet. Huruvida Peter och hans vän är jämlika i organisationen eller utanför 

är inget vi kan utläsa ifrån vårt empiriska material, då vi inte känner till identiteten av denna 

personen. Dock kan Ahrnes (2014: 144-145) beskrivning på kärleksrelationer i form av 

familjerelationer här tolkas som inte tillämpbar på familjerelationen mellan VD:n och hans kusin i 

Automationsteknik AB. Bland annat beskriver författaren att parterna i de här relationerna har en 

starkare samhörighet och förväntas ställa upp för varandra mer än individer i andra slags 

relationer. I Automationsteknik AB är detta ingenting som varken upplevs av de berörda parterna i 

relationen eller utomstående parter i form av de andra respondenterna. Vidare är det ingenting vi 

heller fick intrycket av på plats på företaget. Emellertid kan det tilläggas att VD:ns kusin fick sin 

anställning genom kontakten med VD:n i egenskap av kusin samt via en vän som inte längre 

arbetar på Automationsteknik AB. Med andra ord kan det tolkas som att kusinen fick sin 

anställning genom, eller åtminstone med hjälp av sina relationer på Automationsteknik AB.  

 

De flesta respondenterna på Automationsteknik AB vittnar om att de knappt har någon fritid utan 

spenderar majoriteten av sin tid på arbetsplatsen. Detta går i linje med Amjads et al. (2015: 303) 

uttalande om att individer spenderar majoriteten av sin tid på sin arbetsplats. Dock tillägger 

författaren här att på grund av tiden spenderad på en individs arbetsplats så skapas idag många 

vänskapsrelationer på jobbet. Här skiljer sig respondenternas utsagor och författarens beskrivning 

åt. Enligt ovan beskrivning från respondenterna finns det knappt några intima vänskapsrelationer 

på Automationsteknik AB. Vad det sedermera beror på går inte att i den här studiens empiriska 

material att utläsa, dock tolkar vi det som att en bidragande faktor skulle kunna vara att 

respondenterna varit på arbetsplatsen olika länge samt att många är relativt nyanställda. Vi tolkar 

relationerna i Automationsteknik AB i enlighet med hur Morrison (2005: 25) beskriver 

informativa relationer. Med andra ord är relationerna ytliga och innehåller en låg nivå av 

självutlämnande och stöd. Dock finns det relationer, i form av de Thomas beskriver i sin 

chattgrupp, som kan beskrivas som kollegiala relationer. Relationer som har en högre nivå av 

utbyten, förtroende och vänskap. Likt Peters beskrivning tolkar vi det även som att det finns en 

speciell relation, i form av vänskapsrelationen mellan han och hans ena kollega. Den speciella 

relationen beskrivs vara mer stabil och intim än andra relationer (Morrison, 2005: 25). Slutligen 

finns det även indikationer på att det finns negativa relationer, beskrivna av Morrison (2005: 26) 

som uppbyggda på konflikter och respektlöshet. Hur dessa är utspridda och mellan vilka parter 

kan vi inte gå in djupare på i denna studie, dock har flera respondenter vittnat om dessa relationer 

på olika vis. Exempelvis beskriver Magnus dem med glimten i ögat medan Pontus beskriver det 
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som rent negativa och i form av skitsnack. Vad vi som utomstående kan se och tolka finns det en 

del grupperingar i företaget, både som vi kan tolka via respondenternas intervjuer men också på 

hur det såg ut första dagen i fikarummet. Emellertid kan vi genom Morrisons (2005: 25-26) 

beskrivning av kommunikation i relationer tolka det som att författarens skildring av informativa 

relationer som mindre kommunikativa än kollegiala och speciella relationer kan stämma i 

Automationsteknik AB. Detta då Automationsteknik AB kan tolkas bestå av mestadels 

informativa relationer samt att ett flertal respondenter, bland annat Jens, Simon och William 

vittnar om brist i kommunikationen i företaget. Med andra ord kan kommunikationsbrist tolkas 

vara ett problem i Automationsteknik AB som många av våra respondenter vittnar om, vilket kan 

grunda sig i att majoriteten av relationerna i företaget är informativa. 

 

Relationerna i Automationsteknik AB kan enligt ovan resonemang inte definieras eller beskrivas 

som vänskapsrelationer i enlighet med definitionerna av varken Ahrne (2014: 100) eller Amjad et 

al. (2015: 303). Dock tolkar vi det som att det finns likheter med författarnas och respondenternas 

beskrivning på de positiva och negativa aspekterna av relationerna i organisationen. Enligt 

Magnus får man alltid hjälp vid behov av sina kollegor, både på och utanför jobbet. Per beskriver 

hur medarbetarna kompletterar varandra vilket skapar glädje och drivkraft att fortsätta framåt. 

Urban berättar hur medarbetarna i projekten ger gehör för varandras åsikter och tankar vilket gör 

att det blir högt i tak. Dessa uttalanden kan ses som samarbetsfrämjande för organisationen i form 

av bättre arbetsklimat och motivation vilket stämmer med beskrivningen av Amjad et al. (2015: 

303-307). Även de negativa aspekterna beskrivna av Amjad et al. (2015: 303-307) har tolkats 

finnas bland respondenternas utlåtanden, såsom ineffektivitet på grund av konflikter och 

favorisering. Dock är dessa beskrivna mellan medarbetarna och ledningen, vilket vi återkommer 

till senare.  

 

Vidare för att försöka få en mer överskådlig bild av Automationsteknik AB och deras relationer i 

organisationen har vi valt att använda oss av den psykodynamiska systemteorin av Heinskou och 

Visholm (2005: 38-41) för att tolka situationen i organisationen. I fallet med Automationsteknik 

AB tolkar vi det som att huvuduppgiften är själva arbetet i form av projekten som ska utföras. 

Enligt författarna är huvuduppgiften det centrala i ett socialt system. Projektet som ska utföras 

begränsas sedermera av ett så kallat ramverk, huvuduppgiftens tid och rum (Heinskou & Visholm, 

2005: 38-41). I Automationsteknik AB:s fall är detta projekttiden, resurserna för projektet och 

platsen för projektets utförande. Vidare beskriver författarna att varje huvuduppgift behöver ett 

antal individer för att utföra arbetet. I Automationsteknik AB:s projekt behövs olika slags 
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kompetens, i form av projektledare, elkonstruktörer, mekanikkonstruktörer, programmerare, 

mekanikmontörer och elinstallatörer. Sedermera påverkas det sociala systemet av två olika fält; 

det målrationella fältet och det psykodynamiska fältet (Heinskou och Visholm, 2005: 38-41). Det 

målrationella fältet beskrivs bestå av de mer rationella processerna för att lösa huvuduppgiften och 

det psykodynamiska fältet beskrivs innehålla de informella processerna som individerna i ett 

socialt system har. Med ovan diskussion kring Automationsteknik AB:s både formella och 

informella relationer tolkar vi det här som att det målrationella fältet är det dominanta fältet i 

företaget. Detta då våra respondenter beskriver organisationen, arbetet och relationerna som mer 

rationella och grundade i medarbetarnas arbetsbeskrivningar. Dessa beskrivningar passar inom 

ramen för det målrationella fältet, vilket gör att de informella relationerna och därmed 

psykodynamiska fältet inte tycks ta lika stor plats i företaget.  

 

Flertalet respondenter vittnar om att en del negativitet sprids i organisationen genom de informella 

relationerna, om så med glimten i ögat. Då detta är något som flera respondenter beskrivit i sina 

intervjuer kan vi tolka det som att det psykodynamiska fältet faktiskt har en större inverkan i 

företaget än vad det vid en första anblick verkar. Ingenting i vårt empiriska material vittnar om att 

det är ett problem i företaget för att alla medarbetarna inte skulle göra sitt jobb. Om man däremot 

går in på djupet tolkar vi det som att det eventuellt kan finnas en risk för minskad prestation och 

hängivenhet av medarbetarna beroende på hur den beskrivna negativiteten tar sin form och sprids i 

företaget. Exempelvis skulle det beskrivna skitsnacket eller skämtandet på andra personers 

bekostnad kunnat tänkas ta överhand vid olika samarbeten vilket då kan skapa frustration och 

därigenom ineffektivitet. Det kan med andra ord tolkas som att det finns tendenser till att 

negativiteten kan ta överhand och därmed även det psykodynamiska fältet. Emellertid är det som 

ovan nämnt i dagsläget det målrationella fältet som tycks vara dominant. Vad detta kan bero på är 

svårt att tydligt ge svar på grundat i respondenternas samtliga intervjuer, dock tolkar vi det som att 

det kan bero på att de informella relationerna i dagsläget är ytliga. På grund av den ytliga 

karaktären kan relationen tolkas ta mindre plats och de formella relationerna tillåts ta överhanden. 

 

Det är endast en person som vittnar till en djup informell relation, resterande respondenter vittnar 

till mer ytliga relationer i organisationen. Detta kan då tolkas vara en anledning till det 

målrationella fältets dominans då de informella relationerna inte tar så stor plats ännu i 

organisationen. Vad som också kan vara en grund i att det ser ut som det gör är att det är en liten 

organisation. Vi tolkar det som att Automationsteknik AB saknar en djupare informell anda och 

kan därför tolkas vara uppbyggd och fungera genom arbetsbeskrivningar och rationella processer. 
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Ahrne (2014: 207-214) beskriver att arbetet i mindre företag ofta fungerar genom mer familjära 

mekanismer än i större företag. Dock beskriver författaren även att den byråkratiska modellen ofta 

är grunden i alla företag. I Automationsteknik AB kan vi inte direkt se de familjära mekanismerna 

som Ahrne (2014: 207-214) beskriver, dock kan vi desto tydligare de den byråkratiska modellen 

som beskrivs vara grunden i företag. Detta genom tydliga arbetsbeskrivningar och 

projektstrukturer som respondenterna berättar om. Vidare beskrivs arbetet i projekten utföras 

enskilt men ändå i team för att alla måste göra sin del, dock har alla sin plats och enligt vissa 

respondenter är deras arbete viktigare än andras. Likaså beskriver alla respondenter en ledning i 

företaget och dess uppbyggnad som en något typisk byråkratisk hierarki med VD:n på toppen, 

följd av andra i ledningsposition och längst ner medarbetarna.  

 

Likt ovan beskrivit kan Automationsteknik AB sammanfattningsvis tolkas vara uppbyggd och 

fungera genom formella arbetsbeskrivningar och mer rationella processer. Detta kan sedermera 

tolkas som både positivt och negativt. Det kan bidra till att alla respondenter känner att de måste 

göra sin del för att allt ska fungera i företaget, man är en kugge i hjulet i alla projekt. Detta kan 

även ses som positivt i den bemärkelsen att alla kan känna sig delaktiga och viktiga i att få ihop 

projekten i företaget. Emellertid kan uppbyggnaden även vara problematisk. Utan djupare 

informella relationer kanske företaget går miste om vad bland annat Amjad et al. (2015: 303) 

beskriver som engagemang, effektivitet och intern tillfredsställelse. Dock kan man inte tvinga 

fram djupare relationer i företag, men kan kanske ledningen hjälpa till på traven för att skapa de 

bästa förutsättningarna? 

Relationer mellan medarbetare och ledning 

Vid frågan kring hur relationen mellan medarbetarna och ledningen ser ut svarade ett flertal 

respondenter att relationen upplevs bra och avslappnad. Pontus, Linus, Måns, Åke och Simon 

beskriver likvärdigt en relation som uppmuntrar till öppenhet och dialog. Samtidigt vittnar bland 

annat William, Urban, Sebastian och Thomas till en något mer ansträngd relation där 

kommunikationen stundtals brister och där ledningen bland annat säger en sak och gör en annan. 

Likaså beskrivs pressen av debiterbar tid av både Åke och Urban som ett återkommande problem 

där övertidsarbete ska minskas men samtidigt ska mer arbete göras, vilket beskrivs vara väldigt 

problematiskt. Per beskriver det som att det inte är något fel på personkemin mellan alla individer 

i företaget, speciellt mellan medarbetare och ledning, dock är det mellan VD:n och resterande 

medarbetare en mer professionell relation än till resterande. Detta kan liknas vid Pontus 

beskrivning av VD:n som en galjonsfigur. I dagsläget beskrivs det även av ett flertal respondenter 
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vara en kombination av press, arbetsbelastning och nedskärningar som präglar relationen mellan 

medarbetarna och ledningen. Detta beskrivs även kunna vara en följd av VD:ns egenekonomiska 

intresse, vilket en del av medarbetarna beskriver sig känna av.  

 

Ovan beskrivning kan vidare försöka förklaras och förstås genom uppdelningen av formella och 

informella relationer enligt Isaksson och Bellaagh (2005: 1-4). I Automationsteknik AB där det 

råder delade meningar om relationerna mellan ledningen och medarbetarna kan situationen 

beskrivas genom att se till de psykologiska kontrakten mellan parterna. I de fall där respondenter 

är nöjda med relationen och dess utformning kan det tolkas som att det psykologiska kontraktet 

mellan parterna är bra och fungerar likt den överenskommelse som är uppbyggd mellan 

medarbetare och ledning. Vi tolkar det här som att individerna i form av både medarbetare och 

ledning med sina förförståelser, förväntningar och informella krav på den andra partens position i 

företaget kan mötas och vara tillfreds med samarbetet. I de andra fallen där respondenter inte är 

lika nöjda med relationerna och dess utformning kan det psykologiska kontraktet istället ses som 

inte uppfyllda utifrån vad vardera part har för förförståelser, förväntningar och informella krav. 

Vad det sen beror på kan tolkas vara olika saker. Vi tolkar det som att det kan bero på en eventuell 

kommunikationsbrist. Flertalet av respondenterna vittnar om att det finns en viss brist i 

kommunikationen på företaget. Ett exempel på det är som ovan beskrivit då ledningen ibland 

säger en sak för att sedan göra något annat. Likaså kan brytandet av det psykologiska kontraktet 

tolkas bero på förändrade förutsättningar i form av arbete och resurser som medarbetarna fått på 

senaste tiden, vilket skapat en del missnöjen. Grunden i det missnöjet kan dock tolkas vara just 

kommunikation då vi menar att en del respondenter upplever att de inte vet varför det blivit som 

det blivit, istället spekuleras det och bland annat har det då uppdagats spekulationer kring att det 

är VD:ns egna ekonomiska intresse som styr.  

 

Enligt vår tolkning av Morrisons (2005: 25) uppdelning av relationer kan vidare relationen mellan 

medarbetare och ledning utifrån ovan beskrivning delas upp i både informativa relationer samt 

kollegiala relationer. En del respondenter vittnar om en något ytlig relation där det upplevs vara en 

låg nivå av självutlämnande, förtroende och stöd. Med andra ord kan vi tolka detta som en 

informativ relation. Andra respondenter beskriver relationen som uppbyggd av något högre utbyte 

och förtroende, som kan tolkas som en kollegial relation. Med andra ord en relation med mer 

känslomässigt stöd och utbyte. Majoriteten av respondenterna vittnar dock till att de alltid kan gå 

och prata med sin närmsta chef om det skulle vara något, både arbetsrelaterade eller personliga 

bekymmer, vilket tyder på en mer kollegial relation. Om vi dock ska se till Morrisons (2005: 25-



  

 i punkt  

 

71 

26) uttalande kring dessa relationer så är kommunikationsbrist vanligt förekommande bland de 

informativa relationerna och mindre vanligt förekommande i de kollegiala relationerna. På så vis, 

då flertalet respondenter vittnar till kommunikationsbrist, kan det tänkas bero på att relationerna är 

mer informativa i sin utformning än kollegiala. Såsom vi tolkar det utifrån vårt empiriska material 

upplever vi relationerna vara något av en kombination mellan informativa och kollegiala 

relationer. I relationerna finns ett känslomässigt stöd att finna hos ledningen för medarbetarna. 

Dock finns det en brist av utbyte i det vardagliga arbetet och i förändringarna som företaget nu 

står inför som vidare kan tolkas skapa osäkerhet och hindrar information att komma fram till alla 

berörda parter.  

 

Likt tidigare nämnt vittnar flertalet respondenter, bland annat Pontus, Simon, William, Urban och 

Sebastian om en del negativa aspekter av relationerna i företaget som kan relateras till 

ledningsarbetet. Bland annat nämner Pontus nepotism som en nackdel till följd av relationernas 

utformning. I Nationalencyklopedin (2017) definieras nepotism som på ett olämpligt sätt gynna 

släktingar och vänner vid rekrytering. Den här definitionen går inte riktigt i linje med hur Pontus 

själv definierar begreppet då han beskriver nepotism i Automationsteknik AB som när vissa 

personer förfördelas på grund av deras nära relation med ledningen. Vidare beskriver Pontus hur 

ledningen “ser mellan fingrarna” i vissa situationer beroende på relationen. Nationalencyklopedins 

(2017) definition hänför sig främst till rekryteringssituationer. Här skiljer sig Pontus definition 

från Nationalencyklopedins (2017) då vi tolkar det som att Pontus hänvisar till situationer i det 

dagliga arbetet, exempelvis konflikthantering. Även Simon skildrar relationerna och hur de kan 

fungera i organisationen på ett liknande sätt. Pearce (2015: 44) beskriver nepotism som dåligt för 

anställda, medarbetare samt organisationens prestation. I det här fallet kan det inte bevisas i form 

av organisationens prestation. Genom uttalanden från respondenter kan nepotism i det här fallet 

dock tolkas som negativt för utomstående medarbetare i organisationen som ser nepotism ske. 

Enligt Bellow (2003: 98-105) är nepotism en företeelse som inte kommer försvinna och som 

därför bör tas hänsyn till istället för att försöka förebyggas. Frågan är om det är möjligt att ta 

hänsyn till nepotism som en naturlig del i Automationsteknik AB eller i någon organisation 

överhuvudtaget. Dock tolkar vi det som att nepotism inte sker systematiskt i Automationsteknik 

AB. Detta då det endast var två av 14 respondenter som beskrev fenomenet. Vi skulle då kunna 

tolka det som att nepotism inte är ett stort problem i företaget. Människor uppfattar dock saker och 

ting olika och hänsyn måste därför tas till alla individers subjektiva perceptioner av verkligheten. 

Därav kan vi ändå tolka det som ett problem för Automationsteknik AB då det är några av 

medarbetarna som ser problematiken med nepotism, även fast det sker i den minsta bemärkelsen. 
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Vidare beskriver William och Sebastian att den avslappnade och informella relationen de har till 

ledningen gör att man inte känner att man kan säga nej om man blir ombedd att jobba över. 

William beskriver bland annat att på grund av relationen kan ledningen ibland uttrycka sig 

klumpigt i förmedlingen av information och ha dålig framförhållning. Detta kan återigen tolkas 

som en kommunikationsbrist som påverkar både den informella relationen i form av det 

psykologiska kontraktet samt effektiviteten. Dock beskriver bland annat Anders att relationerna 

gör att han känner att han kan gå till ledningen och prata, vilket alla respondenter vittnar om.  

 

Vidare vid användning av systemteorin utformad av Heinskou och Visholm (2005: 38-41) kan vi 

försöka utveckla vår tolkning det empiriska materialet. Utifrån huvuduppgiften i form av 

projekten i Automationsteknik AB, medarbetarna i vardera projekt och projektets ram för tid och 

plats så kan vi vidare försöka se hur medarbetarna och ledningen samverkar i utförandet av 

projekten så bra som möjligt. Likt ovan resonemang kring relationerna och genom tolkningen av 

systemteorin kan vi även i den här delen se det målrationella fältet som dominant i jämförelse med 

det psykodynamiska fältet. Detta då arbetsprocesserna och de rationella processerna tolkas som 

styrande i att lösa huvuduppgiften, tillika projektet. Dock kan det psykodynamiska fältet som 

pågår parallellt tolkas som att det påverkar det målrationella fältet i på så sätt att det verkar vara 

infekterat mellan flertalet medarbetare och ledningen. En av våra respondenter berättar för oss att 

han anser att relationerna i företaget ibland gör att det skapas grupperingar där det skapas en egen 

agenda som ibland går emot företagets och ledningens agenda. Detta tolkar vi som ett exempel på 

hur det psykodynamiska fältet kan påverka och trycka ner det målrationella fältet. Bristen på 

kommunikation, VD:ns egenekonomiska intresse samt press på medarbetarna är även detta 

faktorer inom det psykodynamiska fältet som vi tolkar kan påverka det målrationella fältet 

negativt.  

 

Från ledningen tolkar vi det som att det finns ett tydligt fokus på målrationella processer och 

funktioner då de är väldigt tydliga med vad som behöver göras för att nå de uppsatta målen samt 

upprätthåller en hög arbetsbelastning på medarbetarna för att nå målen i tid. Denna höga 

arbetsbelastning skapar i sin tur press från ledningen på sina medarbetare som genom en bristfällig 

kommunikation kan tolkas sätta för höga krav som inte medarbetarna har en förståelse för. Detta 

kan tolkas skapa negativitet i det psykometriska fältet som i sin tur påverkar och trycker ner det 

målrationella fältet. Det vill säga att såsom vi tolkar empirin och teorin så motarbetar ledningen 

sin egen agenda med det arbetssätt de har idag. Detta då de skapar påtryckningar i det 
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målrationella fältet vilket skapar en negativitet i det psykodynamiska fältet vilket i sin tur trycker 

ner det målrationella fältet.  

 

Sammanfattningsvis, det vi främst tar med oss från vår tolkning av relationerna är att de flesta av 

relationerna har inletts genom formella relationer i form av anställningskontrakt. Dock har 

anställningen startats på ett någorlunda informellt sätt då många av medarbetarna blivit anställda 

via sina sociala kontakter på företaget. Detta är väldigt intressant då ledningen berättar att 

rekrytering sker på ett formellt sätt som vi tolkat som Bolanders (2002: 2-3) psykometriska ansats. 

I praktiken har istället rekrytering skett via sociala företeelser som genom före detta kollegor, 

vilket vi har tolkat genom Bolanders (2002: 22) sociala ansats. Vidare tolkas de formella 

relationerna som tydliga i organisationen medan de informella relationerna tolkas som ytliga men 

bra enligt utsagor från respondenterna. Dock har vår tolkning visat att de informella relationerna 

som finns i organisationen inte går att likställa med de informella relationerna som tidigare 

forskning enligt Amjad (2015: 303) och Ahrne (2014: 74-80) presenterar. Det intressanta här är 

dock att vår tolkning har visat att relationerna har samma inverkan i organisationen som bland 

annat Amjad (2015: 303) och Morrison (2005: 25-26) beskriver att informella relationer enligt 

deras studier har visat. Exempelvis beskriver våra respondenter att de informella relationerna 

skapar samhörighet och en trevlig stämning på arbetsplatsen. Relationerna har vidare tolkats vara 

mestadels informativa vilket kan vara en anledning till att det råder en viss kommunikationsbrist i 

organisationen. Tolkningen har även visat att i både relationerna mellan medarbetare och mellan 

medarbetare och ledning är det målrationella fältet som är dominant enligt den psykodynamiska 

systemteorin av Heinskou och Visholm (2005: 38-41). Dock har vi kunnat se att i och med 

ledningens bristfälliga hantering av relationerna i det psykodynamiska fältet påverkas även det 

målrationella fältet negativt. Ett sätt för ledningen att få en högre måluppfyllnad och mer 

välfungerande relationer skulle kunna vara att arbeta mer aktivt med sin personal. Därav följer här 

en djupgående tolkning av Automationsteknik AB:s personalarbete. 
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5.2 Personalarbete 

Personalarbete 

När vi introducerade ämnet personalarbete på våra intervjuer bad vi våra respondenter om en egen 

definition av konceptet. Vilket inte var det lättaste, fyra av våra respondenter kunde inte svara på 

frågan. Vilket enligt vår tolkning kan tyda på att det inte pratas så mycket om personalarbete i 

organisationen. Åke säger att de enbart pratar om det på kick-offen en gång om året då de berättar 

hur företaget ligger till och om trivseln i organisationen. De definitioner på personalarbete som vi 

får skiljer sig mycket från varandra. Svar vi fick var exempelvis att personalarbete är ren 

personalvård, att få personalen att trivas, rekrytering, kompetensutveckling och att bibehålla en 

bra arbetsmiljö. Vi tolkar det som att dessa definitioner inte stämmer överens med den definition 

given av De Kok och Uhlaner (2001: 274) vilket tyder på att personalarbete är ett väldigt brett 

ämne med många tänkbara definitioner. Det var svårt för respondenterna att definiera 

personalarbete men det var ännu svårare för dem att se och berätta hur Automationsteknik AB 

arbetar med personal. Thomas och Per har ingen aning om hur personalarbetet utförs. Linus 

beskriver att han ser att medarbetarna har möjligheter att påverka sin egen situation och att 

beslutsprocesserna är mer effektiva i ett litet företag vilket gör arbetet bättre än i stora koncerner. 

Detta tolkar vi är i linje med det som Yong (2008: 473) skriver om. Yong (2008: 473) skriver att 

förfarandet är mer informellt betingat och inte lika strategiskt i små företag som i stora. Detta ser 

vi tydligt på Automationsteknik AB. Fyra av våra respondenter ser att företaget fokuserar mycket 

på att alla medarbetare ska trivas. Detta tolkar vi som ett informellt sätt att bedriva personalarbete 

till skillnad från många mer formaliserade tillvägagångssätt i större företag. Personalarbetet i vårt 

fallföretag Automationsteknik AB tolkas som tämligen situationsanpassat och ostrukturerat i sin 

natur. Detta tolkar vi som i linje med De Kok och Uhlaners (2002: 274) och Yongs (2008: 473) 

antaganden om att personalarbete i små företag ofta kan ses som ad hoc. Vidare förstärks denna 

tolkning av att medarbetarna säger sig inte vara speciellt medvetna om hur personalarbetet 

hanteras i organisationens dagliga verksamhet. Likt De Kok och Uhlaners (2001: 274) 

resonemang tolkar vi det som att respondenterna är medvetna om att om att personalarbetet är i 

behov av utveckling i takt med att företaget växer. Denna tolkning grundar vi i att nästan hälften 

av våra respondenter berättar om denna problematik i sina intervjuer. Vi tolkar det vidare som att 

Automationsteknik AB har utvecklat sitt personalarbete något den senaste tiden. Detta ser vi då 

personalchefen har fråntagits visst planeringsarbete för att kunna fokusera mer på personalen. De 

Kok och Uhlaner (2001: 274) skriver även att personalansvariga i små företag inte har formella 

utbildningar inom området vilket vi tolkar stämmer in på Automationsteknik AB:s personalchef 
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som inte har någon gedigen HR-utbildning i bagaget. Urban säger att personalarbetet är en väldigt 

oprioriterat ämne i företaget. Detta tolkar vi vara i direkt kontrast till Yong:s (2008: 473) 

antagande om att även fast personalarbetet i små företag är ad hoc är det en tämligen viktig punkt 

på agendan.  

 

Vår tolkning genom teorin blir här att detta är något som direkt måste åtgärdas i 

Automationsteknik AB. Detta då tidigare forskning visat att ett gediget personalarbete kan 

medföra stora fördelar för organisationer (Yong, 2008: 473). Yong (2008: 473) skriver vidare att 

personalarbetet är någots om bör ligga på den översta ledningen vilket vi tolkar det som att det gör 

då personalchefen på Automationsteknik AB porträtteras som VD:ns högra hand. Författaren 

skriver, likt De Kok och Uhlaner (2001: 274) att när organisationen växer, vilket 

Automationsteknik AB gör, måste personalarbetet struktureras och bli mer strategiskt. Vilket 

några av våra respondenter erkänner, som ovan nämnt. Vi tolkar det även vidare som att 

personalarbetet trots sin informella natur har vissa formella inslag. Detta då Automationsteknik 

AB tagit fram strukturerade checklistor och rutiner för hantering av ny personal samt utarbetade 

policys. Dock behöver även detta arbete utvecklas enligt författarna inom ämnet.  

 

Barrett och Mason (2007: 307) skriver att växande företag är mer formella i sina förfaringssätt och 

att ha ett strukturerat handlande är kritiskt inför framtiden. Vi tolkar det som att detta beror på att 

när ett företag är i en växande fas behövs en viss struktur som gör tillväxten möjlig. Detta är något 

som vi anser Automationsteknik AB behöver utveckla. De står inför en tillväxt och behöver 

därmed utveckla sitt personalarbete, vilket de delvis är medvetna om. Personalchefen själv säger 

att hans arbetsuppgifter innefattar ledighetsansökningar, medarbetarsamtal, 

utvecklingsmöjligheter samt utbildningar. Han säger även att han arbetar med en del 

rekryteringsarbete, vilket tolkats ovan. Personalchefens ansvarsområden stämmer delvis överens, 

enligt vår tolkning, med de fyra HR-angelägenheter presenterade av Yong (2008: 474) och Barrett 

och Mayson (2007: 307); rekrytering, belöningssystem, kompensation/lön samt mindre 

motivationsarbete. Vidare kommer vi att tolka de delar inom personalarbete som har berörts i vår 

teoretiska referensram samt i vår empiriska presentation.  
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Karriärmöjligheter 

I Automationsteknik AB är alla våra respondenter rungande överens om att man kan göra ett 

karriäravancemang inom organisationen. Flertalet av våra respondenter ger även ett likvärdigt 

exempel på hur de definierar möjligheter till karriär. De beskriver hur personer i 

Automationsteknik AB har börjat i verkstaden med mindre avancerade arbetsuppgifter och 

uppdrag för att sedan klättra i företaget till att bli projektledare. Med andra ord är de alla överens 

om vad det finns för karriärmöjligheter i företaget och refererar till karriäravancemang som en 

högre titel och andra ansvarsområden i företaget, vilket några av dem strävar efter att ta vara på. 

Enligt Stahl et al. (2009: 94) beror en individs karriäravancemang på individens egna preferenser. 

Detta då ett avancemang för en individ kan skilja sig från en annan individs syn på avancemang. I 

Automationsteknik AB tycks alla vara nöjda med vad företaget har att erbjuda inom ramen för 

karriärmöjligheter. Enligt Lindmark (2011: 132) samt Fairburn & Malcomson (2000: 21) beror en 

individs karriäravancemang även på organisationens möjligheter och befordringssystem, vilket 

likaså verkar vara alla respondenter till lags. Likaså beskriver alla våra respondenter att ansvaret 

för karriäravancemanget ligger på dem själva. Dock måste ledningen ge medarbetarna chansen. 

Stahl et al. (2009: 94) beskriver att det psykologiska kontraktet mellan parterna här är styrande i 

frågan om karriäravancemang. Då vi tidigare sett att det psykologiska kontraktet mellan 

medarbetarna kan tolkas som mer och mindre bra mellan respektive medarbetare så är det här 

väldigt intressant. Genom att tolka det psykologiska kontraktet likt Stahl et al. (2009: 94) i det här 

avseendet ser vi ingen skillnad i det psykologiska kontraktet mellan medarbetare och 

arbetsgivaren utan alla tycks vara bra och uppbyggda på ömsesidig förståelse. I det här avseendet 

uppfylls vardera partens antaganden och löften om karriäravancemang vilket kan tolkas som 

fördjupa medarbetarnas förtroende för ledningen.  

Kompetensutveckling 

Respondenterna i Automationsteknik AB berättar för oss att de ser på sina möjligheter för 

kompetensutveckling som mycket goda. Vilket vi tolkar som positivt enligt Anttilas (2005: 18) 

och Elströms (2005: 2) antaganden, beskrivande kompetensutveckling som en kritisk nyckel för 

framgång i företag. Anttila (2005: 18) beskriver det som att om företaget har en brist i sin 

kompetens finns det även en brist i företaget. Vidare skriver författaren att desto närmare 

ledningsposition bristen på kompetens är desto större är bristen i företaget. Dock får vi berättat för 

oss att personalchefen inte har någon gedigen utbildning inom personalarbete vilket skulle kunna 

tolkas som en brist i företaget i enlighet med Anttila:s (2005: 18) antaganden. Ledningen är i sina 

intervjuer tydliga med att det är rätt kompetens som är viktigast i rekryteringssammanhang och 
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medarbetarna berättar att ledningen vid olika tillfällen skickar dem på lämpliga utbildningar för att 

kunna ta sig an vissa projekt och klara av uppgifter mot kunden. Vi tolkar detta som den 

kvantitativa kompetensutvecklingen presenterad av Anttila (2005: 43-44). Även fast alla 

respondenter är eniga om att de har goda möjligheter för kompetensutveckling berättar flertalet av 

dem om en problematik i att det upplevs som att programmerarna blir något förfördelade i form av 

möjligheter till kompetensutveckling. Vår tolkning här ligger i linje med Ellströms (2005: 2) 

antagande om att det inte är ovanligt att de mer välutbildade i en organisation får mer möjligheter 

till kompetensutveckling än de med en lägre och mer grundläggande utbildning. Denna ojämvikt i 

möjligheter för kompetensutveckling kan tolkas grundas i att programmering var 

kärnverksamheten i organisationen vid starten 1994 och att grenar såsom mekanik och elektronik 

blir åsidosatta då ledningens passion kan tänkas ligga i automationen. Vi tolkar det slutligen som 

att förfördelningen till programmerarnas fördel kan skapa en viss irritation hos övriga medarbetare 

vilket stämmer överens med Ellströms (2005: 2) antagande om att en demokratisk fördelning av 

kompetensutveckling är viktigt för företagets välbefinnande och arbetsmiljö. 

Motivation 

Pontus, William, Åke, Jens, Simon, Linus och Magnus berättade alla i sina intervjuer att de blir 

motiverade på sätt som vi tolkar det som kan hänföras till Isaacs et al. (2001: 214-217) 

resonemang. Isaac et al. (2001: 214-217) skriver att personer blir mer motiverade av att göra ett 

bra arbete om de tror att det kommer ge dem något av mervärde. Detta bygger på förväntningar på 

att arbetet ska ge ett åtråvärt resultat, att arbetet ska medföra en belöning samt att det ska vara en 

belöning som den enskilde individen vill ha. Dock tolkar vi det som att deras motivation ligger i 

olika delar av teorin. Exempelvis motiveras Jens, Simon, Linus och Magnus av att göra ett bra 

jobb vilket vi tolkar som en första delen i teorin, att arbete ska ge ett åtråvärt resultat. Pontus och 

William motiveras av att få höra att de har gjort ett bra jobb och Åke motiveras av monetära 

belöningar vilket vi tolkar som de andra två delarna i teorin, att individen förväntar sig att arbetet 

ska medföra en belöning samt att det är en belöning de vill ha. Isaac (2001: 214-217) skriver att 

desto mer eller mindre dessa förväntningar uppfylls desto mer eller mindre motiverad blir den 

enskilde individen. Måns säger i sin intervju att han motiveras av att ha en viss struktur på sitt 

arbete, vilket han känner att han behöver. Detta kan tolkas vara något som han förväntar sig av sin 

arbetsgivare men som han inte alltid känner att han får. Om vi då tolkar Måns utsaga med grund i 

Lunenburgs (2011: 1) antagande om att arbetstagare motiveras då de förväntningar de har på sin 

arbetsgivare uppfylls, skulle det innebära att Måns motivation skapas när han får en viss struktur 

på sitt arbete, vilket han uppger är fallet. Vidare skriver Lunenburg (2011: 1) att medarbetarnas 
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förväntningar grundas i deras personliga behov och erfarenheter, vilket vi tolkar är fallet med 

Måns. Ett andra antagande presenterat av Lunenburg (2011: 1) är att människor är fria att själv 

välja sitt beteende beroende på sina förväntningar. Detta skulle, enligt vår tolkning, innebära att 

Måns själv strukturerar upp sitt arbete för att kunna bli motiverad att utföra sitt jobb. Detta är 

något han berättar om att han stundtals har tvingats göra för att uppnå sin önskade strukturnivå. 

Ett tredje antagande är att alla människor motiveras på olika sätt (Lunenburg, 2011: 2). Vilket 

enligt vår tolkning visar sig väldigt tydligt i vårt empiriska fall då majoriteten av respondenterna 

uppger tämligen olika berättelser kring vad som motiverar dem. Ett fjärde antagande är att 

människor kommer välja ett beteende för att optimera sina personliga resultat (Lunenburg, 2011: 

2). Detta tolkar vi som att om företag är noga med att arbeta med motivation och att uppfylla sina 

anställdas förväntningar på dem så kommer de anpassa sina beteenden för att få fler belöningar 

och därmed arbeta hårdare och nå organisationens mål. Det råder delade meningar bland 

respondenterna om huruvida Automationsteknik AB uppfyller deras förväntningar på motivation. 

Vår tolkning är därför att Automationsteknik AB skulle gynnas av att arbeta mer aktivt med att 

motivera sina anställda för att på sikt, enligt teorin, nå en högre måluppfyllnad.   

 

Många av respondenterna berättar att de känner att de har en väldigt hög arbetsbelastning 

samtidigt som de säger att de inte alltid får den beröm de förtjänar, att ledningen har lättare för att 

skälla än att berömma och att det sker neddragningar i deras förmåner. Leatherbarrow och 

Fletcher (2014: 294-295) skriver att människors individuella perceptioner av deras belöningar 

påverkar deras motivation. Det vill säga att om en anställd anser att han eller hon är underbetald så 

minskar det motivationen. Vi tolkar detta som att det inte bara kan hänföras till monetära termer. 

Vår tolkning av respondenternas ovan uttalande om neddragningar och kritik är att det kan vara 

faktorer som gör att de anställda skulle kunna uppleva att perceptionen av deras arbete som högre 

värderad än deras belöningar. Shapiro (1977: 190) skriver att människor alltid kommer sträva efter 

att finna en balans mellan arbetet de lägger ner och belöningen de får. Detta tolkar vi som att om 

belöningarna ökar kommer även att produktiviteten öka. Detta är även ett resonemang som 

Leatherbarrow och Fletcher (2014: 283) för där de skriver att motivation är sammankopplat med 

prestation. Om de anställda tycker att det är arbetet och belöningen av det är meningsfulla blir 

prestationen bättre.  

 

Lindmark (2011: 153-156) skriver om belöningssystem där han poängterar att 

kompetensutveckling inte ska ses som en belöning. Däremot presenterar Lindmark (2011: 153-

156) tre sorters belöningar. Den första belöningen är monetära belöningar i form av utbetald lön 
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varje månad. Detta är något som både Åke och Pontus beskriver att de blir motiverade av. Den 

andra belöningen är icke-monetära i form av exempelvis semester, fri sjukvård och tjänstebilar, 

med andra ord diverse förmåner (Lindmark, 2011: 153-156). Detta är något som flertalet av våra 

respondenter berättar har minskat den senaste tiden. Detta skulle, enligt vår tolkning av teorin 

kunna innebära en minskning i personalens motivation och prestation. Till sist beskriver Lindmark 

(2011: 153-156) psykosociala belöningar vilket innebär att ledningen visar uppskattning, ger 

beröm och tillgodoser individens behov vilket ger individen bättre självkänsla och självförtroende 

samt en känsla av delaktighet och tillhörighet i gruppen. Här tolkar vi det som att 

Automationsteknik AB har lite att arbeta med. Vår tolkning är att det är just denna delen i 

belöningssystemet som många av våra respondenter eftersträvar. Linus berättade att ibland vill 

man bara känna sig sedd. Även Sebastian sa att allt handlar om att bli sedd och att få den beröm 

man förtjänar. Respondenterna berättar även i sina intervjuer att det ibland känns som att de inte 

kan säga nej när cheferna ber dem att jobba över och att det inte känns som att ledningen har en 

förståelse för deras privatliv. Detta tolkar vi som att ledningen på Automationsteknik AB måste 

arbeta på den psykosociala biten i deras personalarbete för att få en mer motiverad personal. 

Lindmark (2011: 153-156) skriver vidare att dessa tre sätt att arbeta med belöningar är lätta att 

hantera och administrera. Belöningarna behöver vidare anpassas för de olika individerna. 

Slutligen skriver Isaac (2001: 214-217) att motivationen kan påverkas av yttre och inre faktorer. 

De yttre faktorerna kan vara exempelvis arbetsgivaren och dess arbete med personalen och de inre 

faktorerna kan vara saker som trivsel och rättvisa på arbetsplatsen. Vilket leder vår tolkning vidare 

till rättvisa.  

Rättvisa 

När vi pratar med våra respondenter om rättvisa och dess betydelse får vi många olika svar. Fem 

av våra respondenter berättar att rättvisa är när alla har samma förutsättningar, samma lön för 

samma arbete och när ingen har lite att göra medan någon annan har för hög arbetsbelastning. 

Detta kan vi tolka genom den distributiva rättvisan presenterad av Helkama et al. (2000: 237-238). 

Den distributiva rättvisan hänförs till att allt ska vara lika för alla, exempelvis att arbetsledare 

delar upp arbetet så att alla har lika mycket att göra, likt det som respondenterna berättar. Likt 

Helkama et al.:s (2000: 237-278)  beskrivning om rättvisa som ett subjektivt ämne får vi olika 

beskrivningar av rättvisa från nästan alla respondenter. Urban och Simon berättar för oss i sina 

intervjuer att rättvisa måste individanpassas och alla omständigheter måste tas hänsyn till när 

beslut ska fattas. Detta kan vi delvis tolka genom det som Helkama et al. (2000: 237-238) hänvisar 

till som den procedurala rättvisan. Detta då deras förklaringar främst syftar till förfaringssättet i 
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bland annat beslutsfattande. I deras beskrivning kan vi tolka det som att rättvisan uppstår i ett 

samspel mellan parter, likt Helkama et al.:s (2000: 237-238) beskrivning. Vi får även flertalet 

andra definitioner för rättvisa som exempelvis att inte bli beskylld eller få beröm för något du inte 

gjort. Dock är det ingen av respondenterna berättar för oss att rättvisa kan vara att få påverka sin 

egen situation. Detta tolkar vi som att representativitetsprincipen som Helkama et al. (2000: 237-

238) beskriver vara en del av den procedurala rättvisan inte är något som Automationsteknik AB 

aktivt arbetar med idag.  

 

Respondenterna säger att Automationsteknik AB är ett rättvist företag. Dock nämner fyra av våra 

respondenter att det kan finnas en viss orättvisa i företaget sett till arbetsbelastningen. De påstår 

inte att arbetsbelastningen är orättvist fördelad, vilket skulle vara en distributiv orättvisa enligt 

Helkama et al. (2000: 237-238). De säger istället att orättvisan ligger i att arbetsbelastningen 

påverkar livet hemma. Respondenterna säger att de ställer upp mycket för företaget och om de 

någon gång säger nej blir det lätt sura miner, vilket de tycker är orättvist. Helkama et al. (2000: 

237-238) beskriver även en princip kallad bias suppression som innebär att en ledare inte får agera 

i sitt eget intresse då det skulle bidra till ett orättvist förfarande. Åke beskriver i sin intervju att 

konflikthanteringen på arbetsplatsen ibland kan påverkas av relationerna. Han berättar vidare att 

om en person i en konflikt har en bra relation med ledningen kan de ibland se mellan fingrarna. 

Detta tolkar vi som ett orättvist förfarande enligt principen bias suppression. Detta då en ledare 

kan tänkas förfördela en vän i en konfliktsituation för att bevara relationen till sin vän. Anders 

berättar dock att om parterna i en konflikt har en relation till varandra kan detta underlätta 

konfliktlösningen. Vi tolkar det som att han inte ser bias suppression som ett problem i företaget. 

Det är dock flertalet av respondenterna som vid någon tidpunkt i sina intervjuer tar upp en 

problematik i att VD:ns egenekonomiska intresse lyser igenom i besluten som tas i företaget. 

Detta är enligt vår tolkning och enligt Helkama et al. (2000: 237-238) ett tecken på att bias 

suppression inte är något som tas hänsyn till i företaget idag. Helkama et al. (2000: 237-238) 

skriver vidare att om det råder orättvisa på en arbetsplats så minskas den totala effektiviteten. 

Detta innebär enligt oss att företag borde sträva efter att ha ett så rättvist förfaringssätt som möjligt 

för att öka den totala effektiviteten.   

 

Sammanfattningsvis, har vår tolkning av personalarbetet visat att medarbetarna på 

Automationsteknik AB har svårt att definiera hur organisationen arbetar med sin personal. Detta 

tyder på, vilket vår tolkning visat, att personalarbetet sker ad hoc. Vilket stämmer överens med De 

kok och Uhlaners (2002: 274) och Yongs (2008: 473) antaganden om småföretag. Tolkningen har 
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vidare visat att alla respondenter är rungande överens om att de kan göra karriäravancemang inom 

företaget. Detta fann vi väldigt intressant om vi ska se till vad Stahl et al. (2009: 94) skriver om att 

de psykologiska kontrakten är styrande i frågan om karriäravancemang vilket här tyder på att de 

psykologiska kontrakten kan ses som bra. Fortsättningsvis ser även respondenterna sina 

möjligheter för kompetensutveckling som mycket goda, som enligt Anttila (2005: 18) och 

Ellström (2005: 2) är nyckeln till framgång. Dock har tolkningen visat att programmerarna blir 

något förfördelade när det kommer till kompetensutveckling. Vi har kunnat se i vår tolkning att 

Automationsteknik AB bör arbeta mer med den psykosociala biten i deras personalarbete för att få 

en mer motiverad personal enligt Lindmarks (2011: 153-156) antaganden om belöningssystem. 

Vidare har vår tolkning visat att trots att respondenterna vittnar om att Automationsteknik AB är 

ett rättvist företag så finns det tecken på att bias suppression som beskrivet av Helkama et al. 

(2000: 237-238) som inte tas hänsyn till idag. I och med detta är det intressant att se hur 

personliga relationer och personalarbete kan nu kan relatera till varandra. 

5.3 Hur relationer och personalarbete kan relateras till varandra  

Trivsel 

I Automationsteknik AB är det elva av de 14 respondenter som vi pratade med som trivs i 

organisationen. De uppgav diverse olika anledningar till varför de trivdes, bland annat på grund av 

stimulerande arbetsuppgifter, känslan av att ge service till kunden samt möjligheterna till att göra 

karriär. Dock svarade majoriteten av respondenterna att anledningen till att de trivs är deras 

trevliga kollegor. Respondenterna vittnar om en god stämning bland alla medarbetare vilket 

beskrivs vara en stor anledning till att de vill gå till jobbet varje dag.  Stimulerande arbetsuppgifter 

som skapar trivsel kan vidare beskrivas som inre motivationsfaktorer enligt Isaac et al. (2001: 

215). Med andra ord genom att medarbetare får arbeta med stimulerande arbetsuppgifter så 

motiveras dem, vilket i sin tur skapar trivsel på Automationsteknik AB. Vidare genom att få 

möjlighet till att avancera inom företaget skapar det motivation och därmed trivsel för flertalet 

medarbetare. Majoriteten av respondenterna beskrev även sina trevliga kollegor som en stor del 

till trivseln i företaget. Detta kan tolkas genom vad både Amjad et al. (2015: 303) och Morrison 

(2005: 163) beskriver om informella relationer som skapandet av engagemang och 

tillfredsställelse. Då det som tidigare nämnt inte går att tillämpa författarnas definition på intima 

informella relationer eller vänskapsrelationer i Automationsteknik AB är det trots det väldigt 

intressant att den inverkan som relationerna har haft i tidigare studier kan tolkas återfinnas i det 

här fallet. Med andra ord tycks de informella relationerna i Automationsteknik AB, beskrivna som 
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ytliga men bra, ses som en bidragande faktor till engagemang och tillfredsställelse och i det här 

fallet även trivsel trots avsaknad av djup.  

 

Emellertid är det ett antal respondenter som vittnar till en ledningsproblematik som påverkar 

trivseln i företaget negativt. William och Sebastian beskriver likvärdigt problematiken som 

grundad i nedskärningar och förväntningar som förändrats från det att de började i verksamheten. 

Simon beskriver problematiken som att beslutsfattandet i ledningen inte sker friktionsfritt där 

VD:n och ledningen inte alltid är på samma sida vilket lyser ner på medarbetarna. Per beskriver 

problematiken som beroende på att ledningen inte är mottagbar för feedback och en brist i 

kommunikationen ner till medarbetarna, vilket även Urbans förklaring går i linje med. Då alla 

respondenter som beskrivit att de inte trivs ger likvärdiga förklaringar till ledningsproblematiken 

tolkar vi grunden i den här problematiken som beroende på ett bristfälligt psykologiskt kontrakt. 

Som tidigare nämnt ska det psykologiska kontraktet bestå av ömsesidiga löften och antaganden 

om hur saker och ting ska fungera (Isaksson & Bellaagh, 2005: 2), vilket i det här fallet tycks vara 

bristfälligt. Om det är på grund av kommunikationsbrist eller andra faktorer är svårt att fastslå då 

det är information som vi inte fått tillgång till. Dock tolkar vi det som att det i Automationsteknik 

AB finns flertalet medarbetare som inte känner sig trygga i det psykologiska kontraktet till 

ledningen vilket därigenom skapar missnöje och därmed minskar trivseln för dessa medarbetare.  

Förtroende 

Majoriteten av våra respondenter är eniga om att de känner förtroende för Automationsteknik AB. 

Respondenterna berättar även att förtroendet de känner för företaget grundar sig i personerna inom 

företaget och inte företagets varumärke. Enligt Jones och George (1998: 531, 536) grundar sig 

tillit på två parters överenskommelse i en viss social relation samt dess gränser. Genom 

författarnas definition kan vi tolka förtroendet som majoriteten har till personerna i 

Automationsteknik AB som en uppbyggnad av en gemensam social relation som individerna 

gemensamt byggt upp och lever genom. Dock finns det en respondent som inte känner något 

förtroende alls, då han menar att företaget inte alltid lever upp till vad de lovar. Detta uttalande 

kan då tolkas som att tilliten i den sociala relationen inte finns mellan respondenten och ledningen 

i företaget och därmed återfinns inget förtroende. Vad som sedermera är intressant här är vår 

tidigare tolkning av det psykologiska kontraktet beskrivit av (Isaksson & Bellaagh, 2005: 2). Om 

vi ser till tidigare delar i vår tolkning av det empiriska materialet kan vi se att det psykologiska 

kontraktet inte följs mellan alla respondenter och ledningen i Automationsteknik AB. Därmed kan 

det vara ett hinder för fördjupade informella relationer. Samtidigt vittnar majoriteten av 
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respondenterna om förtroende för personer i företaget, med andra ord förtroende för den sociala 

relation som finns mellan parterna i företaget om man ska se till Jones och George (1998: 536). 

Vidare om vi väljer att se till respondenten som saknar förtroende för Automationsteknik AB kan 

vi tolka det som ett villkorligt förtroende. Ett villkorligt förtroende är ett förtroende som varar så 

länge båda parter agerar lämpligt, utefter gemensamma nämnare såsom värderingar och attityder 

(Jones & George, 1998: 543). Utifrån respondentens beskrivning kan det tolkas som att företaget i 

det avseendet inte levt upp till villkoren för respondentens förtroende vilket gjort att förtroendet 

brytits. Om vi istället ser till Alfes et al. (2012: 409) kan vi tolka förtroendet i Automationsteknik 

AB som förtroende på en mikronivå, det vill säga förtroende till en viss person eller vissa personer 

i företaget. Med andra ord har respondenterna inte förtroende till de formella strukturerna i 

företaget utan istället de informella i form av personerna i företaget.  

Balans i arbetslivet 

Balansen mellan arbetslivet och privatlivet för individerna i Automationsteknik AB beskrivs på 

olika sätt av alla våra respondenter. Dock har majoriteten av respondenterna en gemensam 

nämnare i sina svar; det finns ingen direkt balans mellan deras arbetsliv och deras privatliv. 

Leatherbarrow och Fletcher (2014: 414) samt Hu et al. (2016: 10) beskriver att balans mellan 

arbetslivet och privatlivet som ytterst viktigt för medarbetare i organisationer då det kan 

förebygga stress samt skapa välmående och motivation hos individerna. På grund av uttalad brist 

av balans i arbetslivet kan vi tolka det som att Automationsteknik AB skulle behöva arbeta aktivt 

med detta för att skapa välmående och motivation samt förebygga den stress som respondenterna 

vittnar om att de upplever. Bland annat säger William att nedskärningar såsom reseersättningar 

ökat på senaste tiden i företaget samtidigt som förväntningarna på att man ska ställa upp för 

företaget ökar i samma takt. Samtidigt beskrivs ledningen ofta prata om övertidsarbete och 

poängtera hur de inte får jobba övertid men måste få saker gjorda. De flesta av våra respondenter 

vittnar till en väldigt hög arbetsbelastning, på gränsen till för hög. Linus, Peter, Åke och Urban 

berättar alla att arbetsbelastningen påverkar livet hemma, de berättar att de ställer upp för 

företaget men att det lätt blir sura miner om man jobbar för mycket. Enligt Åke ökar pressen på 

debiterbar tid hela tiden. Den ökade pressen beskrivs vidare kombineras med bud från ledningen 

att arbetarna inte får ha så mycket övertid.  

 

Denna kombination av press, hög arbetsbelastning och nedskärningar tros även kunna vara en 

följd av VD:ns egna ekonomiska intresse berättar några respondenter. Huruvida det är VD:ns 

ekonomiska intresse som är en bidragande faktor i det här fallet kan vi inte svara på, dock om vi 
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ska se till Leatherbarrow och Fletcher (2014: 214) så kan vi tolka det som att det eventuellt vore 

bra för organisationen att införa en policy om balans i arbetslivet, som enligt författarna kan skapa 

en högre produktivitet och flexibilitet hos medarbetarna. Enligt White et al. (2003: 176) så kan 

organisationer som arbetar aktivt med medarbetarnas balans i arbetslivet hjälpa individerna i 

organisationen att uppnå en bättre passform mellan privat- och arbetsliv. Med grund i 

respondenternas uttalande kring balans i arbetslivet tolkar vi arbetet med detta i 

Automationsteknik AB som saknat och välbehövt. Samtidigt skriver White et al. (2003: 175) att 

när kraven på produktivitet ökar kan balansen i arbetslivet påverkas negativt då medarbetarna kan 

krävas att jobba mer. Detta tolkar vi är precis det som har hänt i Automationsteknik AB. Företaget 

har fått in flera större ordrar som beskrivs måste bli klara, vilket gör att medarbetarna blir pressade 

att jobba mer men samtidigt inte för mycket. Detta tolkar vi som en obalans, både mellan privatliv 

och arbetsliv men också inom kommunikationen för vad som ska och inte ska göras. I allt detta 

beskriver samtidigt William att ledningen har en bra inblick i alla medarbetares privatliv och att 

de tar hänsyn till det i det dagliga arbetet. Detta är intressant nog den exakta motsatsen till vad 

majoriteten av respondenterna vittnat om i den här frågan. Jones et al. (2006: 290) skriver vidare 

att arbetet med balans i arbetslivet kan vara problematiskt då alla olika individers liv och därmed 

balans måste förstås och tas hänsyn till av utövarna. Enligt William är det precis det 

Automationsteknik AB gör, samtidigt vittnar resterande respondenter som tidigare nämnt om att 

så inte är fallet. Enligt vår tolkning av respondenternas berättelser är balansen i arbetslivet ett 

problematiskt område som Automationsteknik AB borde arbeta med för att motivera sin personal 

och skapa tillfredsställelse enligt Hu et al. (2016: 10).  

 

Avslutningsvis har vår tolkning visat att majoriteten av medarbetarna trivs på organisationen på 

grund av deras trevliga kollegor. Det som vi funnit extra intressant i detta delkapitel är att 

relationerna, trots avsaknaden av djup har medfört liknande effekter som tidigare forskning har 

sett hos djupare relationer. De respondenter som inte trivs har uppgett att detta är på grund av en 

problematik hos ledningen. Detta har vi återigen tolkat som ett bristfälligt psykologiskt kontrakt. 

Vidare har tolkningen visat att medarbetarna känner ett förtroende för företaget i form av 

personerna i organisationen.  Detta är intressant då förtroende enligt Jones och George (1998: 531, 

536) grundar sig i en god social relation som enligt vår tolkning skulle innebära ett gott 

psykologiskt kontrakt. Genom vår tolkning förstår vi att det finns en brist i balansen i arbetslivet 

på Automationsteknik AB. Hu et al. (2016: 10) skriver att balans i arbetslivet är viktigt för att 

skapa välmående och motivation. Detta ser vi stämma överens med hur medarbetarna har 

beskrivits sig må och påverkas av den obalans som tolkats finnas.  
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Ovan har vi nu tolkat de relationer som vi har funnit i Automationsteknik AB. Vi har gjort detta 

genom att se till våra teoretiska perspektiv och försökt skapa förståelse genom dem. Vidare har vi 

tolkat hur personalarbetet skapas i Automationsteknik AB inriktat på processerna rekrytering, 

kompetensutveckling, karriäravancemang samt motivation. Vi har även tolkat och försökt förstå 

hur relationerna och personalarbetet kan relatera till varandra, bland annat genom balans i 

arbetslivet. Hittills i teorikapitlet, empirikapitlet samt i tolkningskapitlet har våra ämnen 

beskrivits, presenterats och tolkats var för sig. I kommande kapitel kommer vi därför att 

sammanfläta våra delar i en djupgående diskussion av vår tolkning. 
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6. Diskussion  
 

I följande kapitel kommer vi föra en sammanflätande diskussion av vår empiriska tolkning. Vi 

kommer genom denna diskussion att försöka skapa en förståelse för hur personalarbete kan 

skapas genom informella relationer. I följande diskussion försöker vi finna underliggande 

mönster kring detta för att sedan kunna besvara våra forskningsfrågor i vår kommande slutsats.

 
 

Vid vår studies start grundade vi vårt val av företag i att det skulle vara ett litet företag med ett ad 

hoc personalarbete. Våra förförståelser var här att vi skulle finna betydande informella relationer 

som hade en stor inverkan i organisationen och dess personalarbete. Detta då tidigare forskning 

visat att mer familjära mekanismer som då kan tolkas vara grundat i informella relationer (Ahrne, 

2014: 207-214) Emellertid kan vi vid vår tolkning av våra empiriska observationer tydligt se de 

formella relationerna i företaget i form av medarbetarnas anställningar och positioner i företaget. 

Dock kan vi inte lika tydligt se de informella relationerna i Automationsteknik AB. Vi har tidigare 

i vår tolkning utgått från att försöka se till och förstå grunden i de informella relationerna genom 

att försöka förstå de psykologiska kontrakten, beskrivna av Isaksson och Bellaagh (2005: 4) som 

våra respondenter har till varandra och ledningen. Då de psykologiska kontrakten i företaget har 

tolkats vara mer och mindre bra ser vi här en problematik i företaget i det att det finns en brist i 

kommunikationen och därmed förståelse för varandra. Hade alla psykologiska kontrakt tolkats 

som bra hade förmodligen de informella relationerna varit djupare och starkare, om man ska se till 

vad författarna inom det här området beskriver (Isaksson & Bellaagh, 2005: 4). Det hade kanske 

inte uteslutit skämt på andras bekostnad eller skitsnack, vilket är beskrivet som ett problem inom 

relationerna idag, dock hade dessa negativiteter eventuellt kunnat minskat. Dock skulle djupare 

informella relationer kunna tänkas bidra till en högre grad av just skämt och eventuellt skitsnack 

då personerna i relationerna känt sig mer bekväma med varandra och därmed kunnat ha mer 

öppenhjärtiga samtal. Trots en eventuell ökning av det som idag uppfattas som negativt skulle vi 

kunna tänka oss att den uppfattade negativiteten av dessa företeelser ändå skulle minska. Detta då 

man i en mer djup informell relation kan ha en starkare förståelse för varandra och därmed förstå 

när ens vän inte är allvarlig och bara skämtar. Vi skulle kunna tänka oss att denna negativitet 

grundar sig i att det bildas en del missförstånd mellan individerna på företaget då de försöker 

skämta eller vara roliga på andras bekostnad. Dessa missförstånd kan enligt oss även tänkas 
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uppstå i ledningens kommunikation till medarbetarna. Faktumet att det kan tänkas uppstå vissa 

missförstånd skulle kunna tänkas bero på en brist i gemenskapen och de informella relationerna.   

 

Missförstånden kan även tänkas vara grundade i att de informella relationerna har tolkats vara en 

kombination av informativa och kollegiala relationer beskrivna av Morrison (2005: 25). Då 

individerna på Automationsteknik AB inte verkar ha så nära relationer till varandra kan det som 

ovan nämnt tänkas vara så att de inte har en så stor förståelse för varandra. Vad detta nu kan bero 

kan man tänkas vara olika saker. Bland annat kan det grunda sig i att de informativa och kollegiala 

relationerna inte har en så hög grad av kommunikation och självutlämnande vilket kan leda till 

missförstånd och en oförståelse för varandra. Tolkningen kan även ses som att det är många 

nyanställda i organisationen vilket kan bidra till att individerna inte har hunnit bygga upp nära 

relationer till varandra, detta då Ahrne (2014: 74-80) skriver att informella relationer byggs upp 

över tid. Samtidigt finns det individer i organisationen som varit med mer eller mindre från 

starten. Vad detta har för betydelse är svårt att utläsa. Det som dock är väldigt intressant här är att 

trots att det inte finns många nära vänskapsrelationer, enligt Ahrnes (2014: 61-67) definition, visar 

de ändå en likartat resultat vad gäller engagemang, trivsel och förtroende som djupare 

vänskapsrelationer visat i tidigare forskning (Amjad, 2015: 303; Morrison, 2005: 199). Tyder 

detta på att Automationsteknik AB:s relationer ändå kan vara djupare än vad som kan utläsas från 

vårt empiriska material, eller är det så att det finns en välbalanserad kombination av informella 

och formella relationer som bidrar till en god trivsel och ett gott förtroende? Och kan det vara så 

att medarbetarnas engagemang mer grundar sig i en känsla av arbetsmoral än i vänskapsrelationer 

till ledningen eller övriga i företaget?  

 

Någonting vi finner väldigt intressant är att den relation som vi trodde skulle ha störst inverkan på 

företaget, relationen mellan VD:n och hans kusin, visade sig enligt den empiriska tolkningen vara 

en av de relationerna som har minst inverkan på organisationen. Vi hade en förförståelse om detta 

då bland annat Ahrne (2014: 144-145) i tidigare forskning beskrivit att individer med familjeband 

förväntas ställa upp för varandra mer än individer i andra slags relationer och i det ha en starkare 

samhörighet. Detta visade sig inte stämma i Automationsteknik AB. Istället kan vi genom vår 

empiriska tolkning förstå att det är de mer ytliga informella relationerna som har en större 

inverkan på organisationen. Detta ser vi bland annat då flertalet av respondeterna säger till oss att 

ledningen ibland ser mellan fingrarna i konfliktsituationer där personer som de har en relation till 

är inblandade. Detta skulle enligt vår tolkning kunna grunda sig i att personerna i ledningsposition 
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är måna om att bibehålla de informella relationer som de har i organistionen, även fast de kan 

anses vara ytliga enligt Morrisons (2005: 25-27) förklaring av olika sorters relationer.  

 

En intressant aspekt på det hela skulle kunna vara att även om, som ovan nämnt, relationerna i 

Automationsteknik AB inte kan ses som vänskapliga enligt Ahrne (2014: 74--80) kanske de ändå 

uppfattas så av våra respondenter. Kanske är det därför som relationerna i Automationsteknik AB 

medför den positiva inverkan på organisationen som tidigare forskning (Amjad, 2015: 303; 

Morrison: 199) visat att informella relationer kan göra. Dock är det inte bara positiva aspekter på 

relationerna som visas i företaget. Då relationerna har en inverkan på exempelvis 

konflikthanteringen i företaget bland annat i form av nepotism kan de också tänkas ha en inverkan 

på rättvisan. Även om vi i vår empiriska tolkning kan se vissa företeelser som enligt Helkama et 

al. (2000: 237-238) skulle klassas som orättvisa anser majoriteten av respondenterna att företaget 

är rättvist. Detta anser vi är väldigt intressant och kanske är det så att detta är ett tydligt tecken på 

att rättvisa är olika för alla. Angående rättvisa fann vi ännu en företeelse i vår tolkning som vi 

fann väldigt intressant. Ingen av respondenterna beskrev att rättvisa är att ha chans att påverka sin 

egen situation. Dock sa några av respondenterna vid senare tillfälle att en sak som var bra med ett 

mindre företag var att man just har chansen att själv påverka sin situation på arbetet. Även detta 

kontrasteras relativt omgående då flertalet av respondenterna säger att ledningen inte tar hänsyn 

till vad de har att säga och att VD:n ibland övermanövererar den övriga ledningsgruppen. Detta får 

ytterligare en kontrast i att några av respondenterna senare säger att ledningen är lyhörd och att 

man alltid kan gå till dem och prata om man har några bekymmer. Denna komplexitet är väldigt 

intressant och tyder på att upplevelsen av relationerna skiljer sig åt i olika situationer.  

 

Om det fanns djupare relationer på arbetsplatsen skulle vi kunna tänka oss att vissa av dessa 

problem skulle minimeras. Detta då det, enligt forskning, skulle vara enklare för individerna att 

föra öppna dialoger med varandra och de skulle även ha en djupare förståelse för varandras beslut 

och handlingar (Isaksson & Bellaagh, 2005: 2; Morrison, 2004: 25-27). Som ovan nämnt säger 

teorin att informella relationer över tid växer fram bredvid de formella relationerna vilket även har 

diskuterats, dock visade vår tolkning att så är inte alltid fallet. Om det skett enligt teorins 

antaganden skull relationerna nu vara mer nära och intima (Ahrne, 2014: 74-80). Vi har tidigare 

diskuterat hur detta kan tänkas bero på att det är många nyanställda i företaget. Men vi kan även 

tänka oss att den höga arbetsbelastning och press som medarbetarna har på sig från ledningen kan 

bidra till att det inte finns någon tid eller något utrymme för att de informella relationerna ska 

kunna växa. Individerna på Automationsteknik AB hinner alltså inte få möjligheten att bara umgås 



  

 i punkt  

 

89 

och lära känna varandra på ett djupare plan som hade kunnat gynna företaget i längden. Detta 

visade sig bland annat i tolkningen av den psykodynamiska systemteorin. Vår tolkning visade här 

att det var det målrationella fältet som var dominant. Likt Heinskou och Visholms (2005: 38-41) 

beskrivning om hur fälten påverkar varandra fanns det påtryckningar och negativitet i det 

psykodynamiska fältet som visade sig trycka ner det målrationella fältet. Enligt oss skulle alltså 

det målrationella fältet gynnas av en bättre och mer friktionsfri hantering av det psykodynamiska 

fältet där goda relationer skulle främja en effektiv måluppfyllnad.  

 

När det kommer till hur personalarbetet skapas i Automationsteknik AB finner vi många 

intressanta aspekter i vår tolkning. Det första vi ser är att företaget har ett tämligen ad hoc 

personalarbete som saknar en tydlig struktur, precis som vi trodde och som De kok och Uhlaner 

(2001: 274) samt Yong (2008: 473) beskrivit. I tolkningen av rekryteringsprocesserna i 

Automationsteknik AB ser vi att det finns en stor skillnad i hur ledningen uppger att de arbetar 

med rekrytering samt hur de anställda berättar att de blivit rekryterade. Ledningen uppger en 

formaliserad process medan de anställda berättar om anställningsprocesser grundade i sociala 

överenskommelser och relationer. Detta innebär att ledningen utsagor kan tolkas som en 

psykometrisk ansats medan medarbetarnas utsagor kan tolkas som en social ansats (Bolander, 

2002: 2-3, 7, 22). Vidare kan detta enligt oss tyda på en spretighet i personalarbetet där ledningen 

inte är konsekventa i sitt personalarbete. Eller är det helt enkelt så att när det verkligen gäller är 

det sociala och informella relationer som går före den formaliserade strategin som lades fram från 

början? Denna spretighet skulle komma att visas tydligare ju längre vi kom i vår tolkning.  

 

Respondenterna berättade för oss att ledningen ibland sa en sak men handlade sedan på ett annat 

sätt. Detta i kombination med neddragningar av förmåner och en misstanke om att det är VD:ns 

egna ekonomiska intresse som styr beslutsfattandet, borde enligt vår tolkning genom rättviseteorin 

(Helkama et al. 2000: 237-238; Steers et al, 2004: 382) bidra till en minskning av de anställdas 

motivation. Det borde även enligt tolkning göra att Automationsteknik AB uppfattas som ett 

orättvis organisation och därav kan det tänkas att trivseln, motivationen, tilliten och den 

övergripande effektiviteten skulle minska i organisationen. Det som är intressant här är att 

majoriteten av respondenterna uppger att de trivs på företaget, att de har en tillit till organisationen 

och att de kan finna faktorer i deras situation på arbetet som gör dem motiverade. Dock om vi ska 

se till motivationsarbetet så är det inget som Automationsteknik AB aktivt arbetar med idag. Vi 

tycker att det är högst intressant att flertalet av respondenterna säger att de är tillfreds med sin 

tillvaro på organisationen trots att de inte arbetar med processer och aktiviteter som enligt teorin 
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(Leatherbarrow & Fletcher, 2014: 283) kan bidra till att personalen känner en större trivsel och ett 

större engagemang, exempelvis motivation. Dock skulle det kunna vara så att en av anledningarna 

till att organisationen inte arbetar med motivation är på grund av att detta glöms bort lite i 

organisationens arbete på grund av relationerna som finns i organisationen. På grund av de 

informella relationerna som finns i företaget kan det tänkas vara så att motivationsarbete inte 

känns nödvändigt då ledningen kanske litar på att alla i den lilla organisationen gör det de ska 

göra ändå. De arbetar mer nära varandra på grund av organisationens storlek och därför kan stora 

motivationsteorier och arbeten kring detta kännas överväldigande.  

 

Den problematik som vi ser i organisationen genom vår tolkning stämmer inte fullt in med vad 

respondenterna ser som problem i organisationen. Processer såsom motivation och rekrytering ser 

de inte som de största problemen. Genom vår tolkning och genom respondenternas utsagor kan vi 

förstå att problematiken enligt respondenterna i företaget ligger på en helt annan nivå. 

Problematiken ligger bland den högsta ledningen. Då nästan alla respondenter vittnar om att 

ledningens arbete inte sker helt friktionsfritt och att det ibland kan upplevas som att VD:n 

övermanövererar personalchefen och övriga ledningsgruppen förstår vi att det finns en djup 

problematik på detta område. Vår tolkning leder oss att förstå det som att det är denna 

grundläggande problematik på ledningsnivå som skapar de mindre missnöjen som uppdagas i 

tolkningen av exempelvis kompetensutveckling. Där programmerarna förfördelas möjligheter att 

gå på utbildningar. Detta är en problematik som enligt tolkningen kan förstås som grundad i 

ledningens personliga passion för automation och programmering.  

 

Medarbetarna berättar som ovan nämnt om relationerna som ytliga men goda. Dock beskriver de 

en något mer ansträngd relation till den högsta ledningen. Detta kan som ovan diskuterat leda till 

en oförståelse för ledningens beslut och som i sin tur kanske kan innebära en ännu mer ansträngd 

relation mellan parterna. Exakt vad den något infekterade relationen till ledningen beror på är 

svårt att uttala sig om. Dock kan vi tänka oss att faktorer såsom medarbetarnas höga 

arbetsbelastning och nedskärningar av förmåner kan vara bidragande faktorer. Den höga 

arbetsbelastningen skulle kunna ses som en bidragande faktor till obalansen medarbetarna 

upplever mellan deras privatliv och arbetsliv i enlighet med White et al:s (2003: 175-176) 

resonemang. Likaså kan oförståelsen vara en bidragande faktor till att medarbetarna känner 

irritation inför den höga arbetsbelastningen. Oförståelsen kan vi tänka går åt båda hållen. Det är 

alltså inte bara medarbetarna som inte har en förståelse för ledningen utan även ledningen som 

inte har en förståelse för medarbetarna och dess behov av ett stabilt privatliv utanför arbetet. 
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Denna oförståelse skulle kunna skapa större och större irritationer mellan parterna och göra så att 

företagets totala effektivitet minskar, likt Morrisons (2005: 25-27) resonemang kring negativa 

relationer. Man skulle även kunna tänka sig att relationerna som individerna har till varandra på 

arbetsplatsen bidrar till att medarbetarna inte känner att de kan säga nej när någon i ledningen ber 

dem att jobba över. Vi kan tänka oss att detta kan grunda sig i att de har en strävan att bygga upp 

relationerna till något positivt och meningsfullt men istället bildas en stress som drar ner det totala 

välbefinnandet i arbetssituationen. 
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7. Slutsats 
 

I detta avslutande kapitel kommer vi med hjälp av ovan diskussion försöka besvara våra 

forskningsfrågor. Vi kommer vidare att återkoppla till hur vi uppfyllt vårt syfte genom att visa 

våra praktiska och teoretiska bidrag. Avslutningsvis kommer vi ge praktiska implikationer samt 

implikationer för fortsatt forskning inom ämnet.  

 

7.1 Svar på forskningsfrågorna 

7.1.1 Forskningsfråga ett  
Vår första forskningsfråga har behandlat hur individerna i en mindre organisation upplever 

informella relationer samt hur dessa utageras i organisationen. I vår studie och i tolkningen av vårt 

fallföretag Automationsteknik AB har vi kunnat förstå att relationerna upplevs som överlag bra. 

Dock fann vi inte några direkt djupa vänskapsrelationer utan relationerna har beskrivits och 

tolkats som relativt ytliga. Dessa relationer utageras i organisationen på så sätt att respondenterna 

upplever en lättsam stämning på arbetsplatsen samtidigt som det beskrivs förekomma en del 

skitsnack och skämtande på andras bekostnad. Som vi innan nämnt i diskussionen skulle 

Automationsteknik AB kunna gynnas av att ge medarbetarna möjlighet till att fördjupa sina 

relationer så att de kan skapa en djupare förståelse för varandra och därav eventuellt känna sig mer 

tillfreds med sin tillvaro på arbetet. Trots att vi i denna studie har kunnat se en problematik i att 

relationerna ibland haft en negativ inverkan på organisationen i form av skitssnack och något 

elaka skämt är trivseln i organisationen god. Respondenterna har även uppgett att ge känner ett 

förtroende för företaget och personerna i det. Dock är vår slutsats av tolkningen och diskussionen 

kring trivsel och förtroende att dessa två hade kunnat vara bättre om ledningen ökade sin 

medvetenhet kring relationerna på arbetsplatsen samt tog hänsyn till dessa i arbetet med 

personalen. Relationerna har även visat sig utageras i form av att relationerna är så pass nära att 

medarbetarna känner att de kan föra en dialog med sin närmsta chef. Dock är de inte så pass nära 

att det finns en djup förståelse för varandra genom de olika nivåerna i företaget vilket har bidragit 

till en viss irritation. Sammanfattningsvis kan vi i vår studie konstatera att informella relationer i 

en mindre organisation kan upplevas som bra men ytliga och därigenom utageras på olika sätt. 

Bland annat kan de skapa en viss irritation på grund av en brist i kommunikationen. Samtidigt kan 
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de informella relationerna öka trivseln i företaget och på så sätt skapa ett större engagemang trots 

sin ytliga karaktär.  

7.1.2 Forskningsfråga två 
Vår andra forskningsfråga har behandlat hur personalarbetet i en mindre organisation skapas 

genom de informella relationerna. I Automationsteknik AB där de informella relationerna ser ut 

som ovan beskrivit så tolkas personalarbetet ske ad hoc. Huruvida detta är influerat av informella 

relationer eller om det enbart beror på att det är ett litet företag har varit något svårt att utläsa. 

Dock har vi kunnat se att relationerna kan tänkas ha en viss inverkan på hur personalarbetet 

bedrivs i Automationsteknik AB. Bland annat har respondenter vittnat om att relationer kan ha en 

viss inverkan i hur exempelvis konflikthantering bedrivs. Samt kan vår tolkning av 

rekryteringsprocesserna utläsa att rekryteringar har skett grundat i sociala och informella 

relationer. Som ovan diskuterat skulle även de informella relationerna kunna ha en inverkan på 

motivationsarbetet på så sätt att motivationsarbetet glöms bort när individerna har en något 

informell relation till varandra. Detta upplevs då som att man tar varandra för givet. Detta har 

även visats vara ett problem enligt diskussionen ovan där respondenterna anser att de inte känner 

sedda av ledningen. I vår studie har vi kunnat se att varken kompetensutveckling eller 

karriäravancemang blir direkt inverkade av de informella relationerna. Dock tyder vår tolkning 

och diskussion på att hanteringen av kompetensutveckling blir influerad av ledningens personliga 

preferenser. Då alla medarbetare inte beskriver sig ha samma möjligheter till 

kompetensutveckling. Vidare drar vi en slutsats att om Automationsteknik AB skulle arbeta med 

sina personalprocesser på ett mer rättvist sätt, exempelvis genom att ge alla samma möjligheter för 

kompetensutveckling skulle trivseln och välbefinnandet på arbetsplatsen kunna öka vilket hade 

kunnat leda till en allt högre effektivitet. Personalarbetet i Automationsteknik AB kan slutligen, 

enligt vår tolkning, ses som skapat genom de informella relationerna på så sätt att arbetet sker på 

ett ytligt och ad hoc sätt. Relationerna har beskrivits som ytliga men bra vilket har gjort att även 

personalarbetet kan ha blivit ytligt i sin karaktär. Detta på grund av att relationerna de har till 

varandra inte är präglade av en hög grad av kommunikation och förståelse. Detta kan då medföra 

att kommunikationen blir bristfällig och det uppkommer en avsaknad av lyhördhet mot vad 

personalen behöver. Vid djupare relationer hade eventuellt denna lyhördhet kunnat varit bättre och 

därav skulle personalarbetets utformning kunnat vara bättre och mer anpassat för personalens 

behov. Med ett anpassat personalarbete hade dessutom balansen i medarbetarnas arbetsliv kunnat 

bli bättre vilket hade förbättrat deras välmående och därmed organisationens välmående.  
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7.2 Praktisk bidrag  
 

Denna studies praktiska bidrag blir att för att få en mer välfungerande personalstyrka och 

samhörighet i Automationsteknik AB bör organisationen arbeta mer med sin personal. Arbetet bör 

enligt oss handla om att i grunden få alla medarbetare att känna sig sedda, öppna upp för 

kommunikation och på så sätt engagera medarbetarna mer i organisationens olika led. Genom 

detta tror vi att organisationen kan skapa djupare relationer, vilket i sin tur kan bidra till mer 

motiverade medarbetare. Detta genom att både medarbetare och ledning kan få en djupare 

förståelse för varandra vilket kan skapa en bättre samhörighet.  

7.3 Teoretiskt bidrag  
 

Vår studies teoretiska bidrag mynnar ut i att informella relationer kan ha en viss inverkan på hur 

personalarbetet i en mindre organisation skapas. Först och främst ska det nämnas att individer i 

små företag inte alltid är medvetna om dessa relationer och dess inverkan i en organisation. Det är 

därför viktigt att först och främst skapa en medvetenhet kring dessa. Vidare har den här studien 

bidragit till att visa att det inte enbart är de djupa och intima informella relationerna som kan ha en 

inverkan i en organisation. Det har här visats att de mer ytliga informella relationerna kan ha 

liknande, både positiv och negativ inverkan på organisationen som helhet. Ytliga men bra 

informella relationer har här visats ha en inverkan i en mindre organisation med ad hoc 

personalarbete på så sätt att de kan skapa trivsel, förtroende och engagemang samtidigt som de 

kan skapa irritation grundat i kommunikationsbrist. Den här studien har med andra ord visat att 

om de informella relationerna inte är välfungerande så kan det ha en negativ inverkan på 

personalarbetet i ett mindre företag. Det är därför viktigt för små företag med ett ad hoc 

personalarbete att skapa en medvetenhet kring sina relationer i organisationen och underhålla 

dessa för att på så sätt skapa de bästa förutsättningarna och möjligheterna för ett välutvecklat och 

välfungerande personalarbete.  

7.4 Implikationer för fortsatt forskning  
 

Vi hoppas att vi har kunnat ge dig som läsare en större förståelse för relationer och personalarbete 

i en mindre organisation. Ett förslag till fortsatt forskning är att forskare kan utföra långtidsstudier 

på ämnet kring relationer och personalarbete i små företag.  Den här typen av studier är ytterst 
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subjektiva. Detta då alla individer är olika och därmed skapar de även unika relationer till 

människorna i sin närhet. Detta skulle vidare göra att alla organisationer är olika i hur relationerna 

är uppbyggda. Därför ser vi det som svårt att utföra en jämförande studie inom ämnet mellan två 

företag. Istället bör studier följa ett företag från uppstart till en mer mogen fas för att på så sätt 

kunna följa relationernas och personalarbetets utformning över tid och på så sätt kunna skapa en 

djupare förståelse för den potentiella inverkan som relationerna har på personalarbetet.  
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9. Bilagor  

9.1 Intervjuguide 

 
Inledning 

 
Innan varje intervju startar börjar vi med att informera respondenten om oss och om studiens syfte 

och mål. Vidare förklarar vi hur lång intervjun förväntas vara samt hur upplägget kommer att se 

ut. Vi ger respondenten informationen om att han eller hon när som helst har möjligheten att 

avbryta intervjun samt att han eller hon har en möjlighet att få vara anonym. Här ber vi även om 

vår respondents samtycke för att spela in intervjun. Vi berättar sedan vidare att vi kommer ställa 

flertalet öppna frågor där respondenten själv får berätta om sina personliga åsikter och 

erfarenheter. Till sist har respondenten chansen att ställa några inledande frågor innan intervjun 

startar.  

 

Frågor  
 

- Berätta kortfattat om dig själv  

Namn, ålder, tjänst, år i företaget, kontaktuppgifter, bakgrund 

 

- Hur fick du din anställning här på företaget?  

 

- Berätta om verksamheten  

Vad erbjuder ni, avdelningar, utmaningar med att vara en liten organisation? Planerar ni 

att växa? Utmaningar framöver? 

 

- Hur arbetar ni på företaget? 

Organisationsstrukturen, hierarki, hur nära samarbete, team eller enskilt, på plats eller 

ute på företag  

 

- Hur ser relationerna ut här på företaget?  

Hur ser jargongen ut? Vilken typ av människor arbetar här? Hur ser åldersspannet ut? 
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Hur många män resp. kvinnor i organisationen? Relationen mellan alla anställda samt 

mellan arbetare - ledning? Vänskap/Kärlek/Familj/Only business? Umgås du med 

någon/några av dina kollegor privat? Hur lärde ni känna varandra? Var det på jobbet? 

Positivt/Negativt med relationerna i och utanför arbetet? 

 

- Gör ni på företaget mycket tillsammans?  

Team Building/företagsfester etc  

 

- Pratar ni någon gång om HR? Vad är HR/personalarbete för dig enskilt och hur ser det ut 

här i företaget? 

Vad fokuserar man på? Vilka delar? Processer, vilka delar jobbar ni aktivt med, ex 

rekrytering, motivation, befordran - beroende på processer. Ser ni behov av förändring i 

HR-processer om ni växer? 

 

- Vad är rättvisa enligt dig?  

Agerar företaget rättvist gentemot alla medarbetare tycker du? Varför/varför inte?  

 

- Anser du att relationerna på företaget har en inverkan på personalarbetet?  

 

- Hur hanteras konflikter på företaget?  

Tror du era relationer har någon inverkan på konflikthanteringen?  

 

- Hur gör man karriär hos er?  

Vem har ansvar? Har du blivit befordrad? Hur? Varför? Löneutveckling? Andra 

förmåner?  

 

- Kompetensutveckling  

Hur? Mål? Utmaningar?  

 

- Motivation 

Hur? Mål? Utmaningar? Likasinnade medarbetare? Individuellt anpassat?  

Vad förväntar du dig av organisationen?  
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- Trivs du här?  

Varför/varför inte? Varför stannar du kvar i företaget? Arbetsmiljön? Vad är viktigt för 

dig på en arbetsplats? Och varför?   

 

- Känner du förtroende för företaget?  

Varför/Varför inte? Beror det på en person eller företaget i stort som varumärke?  

 


