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Sammanfattning 

Denna studie undersöker vilka relationella aspekter chefer och medarbetare lyfter fram för ett 

gott ledarskap. De senaste åren har relationernas betydelse för ledarskapet uppmärksammat 

mer och mer utifrån ett tidigare fokus på ledares egenskaper, stilar eller beteenden. I denna 

studie undersöks de relationella aspekterna av ledarskapet i en svensk kontext. Studiens 

teoretiska ram är teoribildningen kring det relationella ledarskapet utvecklad av Mary Uhl-

Bien och Sonia Ospina. Det empiriska underlaget består av fem intervjuer. Både chefer och 

medarbetare från två olika organisationer har intervjuats. Intervjuerna genomfördes med den 

kvalitativa forskningsintervjun som grund och analyserades utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet är fem teman som beskriver de relationella aspekterna som utgör 

ett gott ledarskap. Utifrån chefernas perspektiv är det tre teman: förtroende och tillit, 

delaktighet och engagemang samt omsorg och omtanke. Utifrån medarbetarna är det två 

teman: förtroende och tillit samt respekt och bekräftelse. 

Nyckelord: relation, ledarskap, relationellt ledarskap, kvalitativ forskningsintervju, kvalitativ 

innehållsanalys 
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1 Introduktion och bakgrund 
Ledarskapsforskningen är ett omfattande och tvärdisciplinärt fält. En sökning på ordet 

leadership på Google Scholar ger till exempel över 3 500 000 träffar. Vad som har stått i 

fokus vad gäller ledarskap har skiftat genom tiden mycket tack vare förändringar i 

organisationer, arbetslivet och i samhället i stort (Wolmesjö 2005:21-24).  

Intresset för chefer och deras ledarskap är stort inom både näringsliv och offentlig sektor. Det 

verkar snarast finnas en fascination kring ledarskapet och dess betydelse. Goda resultat 

tillskrivs ofta ledarskapet och ett utövandet av ett gott ledarskap brukar vara ett kriterium när 

till exempel framgångsrika företagare lyfts fram och premieras. Lika vanligt är det att 

ledarskapet uppmärksammas då saker och ting inte har fungerat som det var tänkt och otal är 

de ledare som fått stå till svars och tvingats avgå när resultaten uteblivit
1
.  

Det finns många definitioner av ledarskap och att definiera det goda ledarskapet anses av en 

del ledarskapsforskare som lika svårt (Örtenblad, Hong & Snell 2016:349). Ett klassiskt 

perspektiv är att det goda ledarskapet återfinns i balansen mellan relation och uppgift. En 

relationsinriktad ledare fokuserar på sina medarbetares välbefinnande och en trivsam, vänlig 

atmosfär. Den uppgiftsinriktade ledaren fokuserar istället på resultatet med minimal störning 

av mänskliga faktorer. I skärningspunkten mellan den relationsinriktade och den 

uppgiftsinriktade ledaren återfinns det goda ledarskapet (Larsson 2006:34). Ett annat klassiskt 

perspektiv på gott ledarskap är den ledare som förmår att anpassa sitt ledarskap efter 

situationen. Exempel på situationella aspekter kan vara medarbetarnas egenskaper, deras 

arbetsuppgifter eller den organisatoriska kontexten (Yukl 2012:18). Ett perspektiv som sedan 

1990-talet haft starkt inflytande på ledarskapsforskningen är det transformativa ledarskapet 

(Backström, Granberg & Wilhelmson 2008:34). Den goda transformativa ledaren skapar en 

inre motivation hos medarbetarna genom att vara en förebild, tillse intellektuell stimulans 

samt genom att visa personlig omtanke. Resultatet blir en medarbetare som presterar mer än 

vad medarbetaren själv förväntade sig (Yukl 2012:268-269). Ett mer sentida perspektiv är 

närmast en kombination av de ovannämnda. Larsson, Lundin och Zander (2017) har lanserat 

en ledarskapmodell som kombinerar grundtankarna från det transformativa ledarskapet med 

både ett situationsanpassat och ett relationellt ledarskap. Den goda ledaren är i denna modell 

en utvecklande ledare, som likt den transformativa ledaren skapar en inre motivation hos sina 

medarbetare genom att vara ett föredöme, visa personlig omtanke samt genom att inspirera 

och motivera sina medarbetare. Författarna menar vidare att en god ledare behöver ha vissa 

grundläggande kompetenser, däribland förmågan att framgångsrikt kunna balansera mellan 

medarbetares individuella behov och uppgiftens resultat. Dessutom verkar chefer och ledare 

alltid i en organisatorisk kontext som påverkar ledarkapets förutsättningar. Den gode ledaren 

är den som förstår hur den organisatoriska kontexten påverkar och utifrån detta förmår att 

göra, för ledarskapet lyckade, medvetna val (Larsson, Lundin & Zander 2017:15-18).  

                                                 
1
 Att idrottsledare sparkas när resultaten uteblir verkar nästan ha blivit kutym. Ett aktuellt exempel från den 

offentliga sektorn är när Dag Eliasson tvingades bort från sin post som chef för Polisen, något som bland annat 
motiverades av bristande ledarskap från Eliassons sida.     
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Traditionell ledarskapsforskning har tidigare varit inriktad på den individuella chefen 

(Sveningsson, Alvesson & Kärreman 2009:33), något som inneburit att andra aspekter av 

chefs- och ledarskapet förbisetts. En sådan aspekt är betydelsen av medarbetaren, att chefs- 

och ledarskap inte är en isolerad företeelse utan något som uppstår i en kontext som 

inbegriper medarbetares aktiva medverkan (Holmberg 2008:53-56). En naturlig följd av ett 

sådant synsätt blir att den ömsesidiga relationen mellan chef och medarbetare behöver belysas 

för att förstå ledarskapets uppkomst och påverkan. De senaste åren kan också ett fokusskifte 

skönjas, där relationen mellan chef och medarbetare rönt ett allt större intresse inom 

ledarskapsforskning (Uhl-Bien 2006; Fairhurst & Uhl-Bien 2012; Rhodes & Badham 2017). 

En del av denna forskning har studerat ledarskap ut ett konstruktivistiskt perspektiv där den 

sociala kontextens betydelse för ledarskapet har lyfts fram (Sveningsson, Alvesson & 

Kärreman 2009:50; Uhl-Bien & Ospina 2012:xxi). 

Genom denna studie ansluter jag mig till forskningsfältet kring de relationella aspekterna av 

ledarskapet genom att undersöka den arbetsrelaterade relationen mellan chefer och 

medarbetare, närmare bestämt vilka aspekter både chefer och medarbetare lyfter fram för att 

beskriva ett gott ledarskap. Intentionen med studien är att bidra med en större förståelse kring 

de relationella processer som konstituerar ett gott ledarskap.   

2 Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 
I denna studie studeras arbetsrelationen mellan chef och medarbetare i syfte är att undersöka 

vilka relationella aspekter chefer och medarbetare lyfter fram för att beskriva ett gott 

ledarskap.   

2.1 Frågeställningar:  

 Vilka relationella aspekter uppfattar medarbetare är av betydelse för det goda 

ledarskapet? 

 Vilka relationella aspekter uppfattar chefer är av betydelse för det goda ledarskapet? 

3 Centrala begrepp och definitioner 
Under denna rubrik beskrivs och definieras studiens viktiga begrepp. 

Det goda ledarskapet 
I Larsson, Lundin och Zander (2017) beskrivs tre ledarstilar med olika påverkan på det 

organisatoriska resultatet och den individuella utvecklingen hos medarbetare. Den stil som ger 

den mest gynnsamma utvecklingen på både det organisatoriska och individuella planet 

tituleras ett utvecklande ledarskap. Det utvecklande ledarskapet utmärks genom att utövaren 

är ett föredöme, visar personlig omtanke samt inspirerar och motiverar sina medarbetare 

((2017:15-18). Denna studie utgår från det utvecklande ledarskapet för att beskriva 

innebörden av ett gott ledarskap.    
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Chef kontra ledare  
Inom ledarskapsforskningen används begreppen chef och ledare ibland synonymt och ibland 

med en tydlig åtskillnad (Sveningsson, Alvesson & Kärreman 2009:35). I denna studie 

kommer begreppen chef respektive ledare att användas synonymt.  

Chefskap kontra ledarskap 
Begreppet chefskap refereras fortsättningsvis till en formell roll i en organisation och 

handlingar utförda utifrån denna roll. Vad avser begreppet ledarskap används detta som något 

som både chefer och medarbetare kan utöva, oavsett formell roll i organisationen.      

Medarbetare kontra följare 
Begreppen medarbetare och följare används synonymt för att beskriva en anställd i den 

undersökta organisationen.  

Relation 

I denna studie används begreppet relation för att beskriva en aspekt eller kvalitet som 

förbinder två eller flera människor i en arbetsrelaterad kontext.  

4 Tidigare forskning 
I föreliggande avsnitt presenteras tidigare studier kring relationella aspekter av ledarskap följt 

av en sammanfattning. Avsnittet avslutas med en beskrivning av hur denna studie bidrar till 

den tidigare forskningen  

Den tidigare forskningen kring de relationella aspekterna av ledarskap kan beskrivas som 

både omfattande och begränsad. Inledningsvis användes sökorden ledare, medarbetare, 

relation samt leader-follower relation. Tidigare sociologiska studier kring de relationella 

aspekterna specifikt visade sig vara begränsade. Därför fortsatte sökningen på bredd och flera 

sökord lades också till: ledarskap/medarbetarskap privat/offentlig sektor samt 

leadership/followership private/public sector. De sökmotorer som huvudsakligen användes 

var Sociological Abstracts, Social Services Abstracts samt Google Scholar. 12 artiklar valdes 

ut utifrån relevans för denna undersökning. Under läsningen av artiklarna identifierades 

gemensamma fokusområden vilka presenteras nedan i form av fyra teman. 

4.1 Förändrad syn på chefskap 
Ett flertal studier lyfter fram hur förändringar i synen på chefskapet påverkar relationen 

mellan chef och medarbetare: en rapport från Socialstyrelsen (2003) kartlägger forskning 

kring en rimlig arbetsbelastning för chefer i vård och omsorg; en avhandling från Moqvist 

(2005) studerar chefers arbete och ledarskap i svensk stadsförvaltning ur ett chefsperspektiv; 

en avhandling från Kilhammar (2011) studerar relationen mellan begreppen ledarskap och 

medarbetarskap i ett landsting och ett statligt bolag. I samtliga studier kan förändringen i 

chefskapet kopplas till övergripande förändringar i samhälle och arbetsliv. Tidigare 

organisationsformer utmärktes av flera hierarkiska nivåer och tydlig arbetsdelning (2003:16; 

2011:17). Det fanns även en tydlig maktasymmetri i relationen mellan chef och medarbetare 

legitimerad av chefens ålder, erfarenhet och kunskap. Mot bakgrund av lång erfarenhet hade 
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cheferna ofta ett kunskapsövertag vilket ledde till högre grad av kontroll och detaljstyrning av 

medarbetarnas arbete. Kommunikationen mellan chef och medarbetare var ofta begränsad och 

relationen dem emellan distanserad. Utifrån att chefen hade expertkunskap förväntades chefen 

själv kunna lösa alla problem. Medarbetare gavs därför liten möjlighet att påverka uppgifter 

eller arbetssituation (2003:16; 2005:86). Kostnadsminskningar har lett till större och plattare 

organisationer med mindre kontroll. Relationen mellan chef och medarbetare har i och med 

beskrivna organisationsförändringar påverkats på flera plan. Från hög grad av kontroll och 

styrning till mer självständighet, större möjlighet att påverka samt ökad delaktighet (2003:17; 

2005:88; 2011:137). Plattare organisationer leder till att mer ansvar delegeras till medarbetare, 

något som i sin tur leder i till att relationen mellan chef och medarbetare i hög grad baseras på 

ömsesidigt förtroende, lojalitet och tillit (2003:22; 2005:88; 2011:137). I det nutida 

ledarskapet finns inte de legitimerande faktorerna för chefskapet kvar, vilket leder till en 

utjämning i maktasymmetrin och en mindre grad av distans. Relationen mellan chef och 

medarbetare har fått större betydelse med fokus på närhet och öppenhet. Respekt för alla 

anställda beskrivs som viktig såväl som omsorg och anpassning till både individens och 

gruppens behov (2003:22).      

4.2 Kommunikationens betydelse 
De kommunikativa aspekterna av relationen mellan chef och medarbetare är ett 

återkommande tema i den tidigare forskningen (Alvesson & Sveningsson 2003; 

Socialstyrelsen 2003; Wolmesjö 2005; Engström 2009; Perlow & Repenning 2009; Cuncliff 

och Eriksen 2011; Kilhammar 2011; Welander, Astvik & Isaksson 2017). I en avhandling 

studerar Engström (2009) ledarskap och medarbetarskap i samband med strukturella 

förändringar i hälso- och sjukvården. Studien visar att framgångsrika relationer mellan chefer 

och medarbetare i förändringsarbete utmärks av tydlig kommunikation och tillit, något som 

underlättas om ledaren står för öppenhet och är tillgänglig (2009:44-45). Wolmesjö (2005) 

undersöker synen på ledarskap hos arbetsledare i offentlig verksamhet genom att intervjua 

politiker, tjänstemän och första linjens chefer. Avhandlingen visar vikten av att kunna lyssna 

på sina medarbetare, vilket lyfts fram som en av de betydelsefullaste förmågorna hos en bra 

chef (2005:131). Även Alvesson och Sveningsson (2003) lyfter fram ledares förmåga att 

lyssna och småprata med sina medarbetare. I en fallstudie intervjuas chefer på ett 

kunskapsintensivt företag. Studien beskriver att ledare kopplar lyssnandet till olika syften: att 

skapa laganda, att skapa entusiasm, att bekräfta, att lugna, att inhämta åsikter inför beslut samt 

för att lättare delegera uppgifter (2003:1444-1445). Att lyssna med ett genuint intresse sågs 

som ett sätt att skapa goda relationer till medarbetare. Att vara närvarande, att lyssna och att 

småprata beskrivs vidare som aktiviteter som lägger grunden till förtroendefulla relationer och 

en god arbetsmiljö (2003:1447-1448). En rapport från Socialstyrelsen (2003) kartlägger 

forskning kring en rimlig arbetsbelastning för chefer i vård och omsorg. I rapporten beskrivs 

dialogen mellan chef och medarbetare som en viktig aspekt av relationen dem emellan, en 

dialog som ofta handlar om verksamhetens mål och medarbetarens förutsättningar i denna 

(2003:17). Dialogens betydelse bekräftas också av Wolmesjö (2005:87-88) och Kilhammar 

(2011:17). En etnografisk studie av säkerhetssamordnare på flygplatser i USA av Cuncliff och 

Eriksen (2011) lyfter också fram dialogens betydelse. I studien görs åtskillnad mellan 

monologisk och dialogisk kommunikation. I den förstnämnda utgår kommunikationen från 
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ledaren. Syftet kan vara att förespråka en viss ståndpunkt eller tolkning med målet att skapa 

en gemensam förståelse för ledarens mål och visioner. I den sistnämnda talar ledaren med sina 

medarbetare istället för till dem, i syfte att skapa en gemensam tolkning där samtliga 

samtalsdeltagares tankar och åsikter blir viktiga (2011:1434). Även konsekvenserna av 

bristande kommunikation och öppenhet har studerats. Welander, Astvik och Isaksson (2017) 

undersöker  orsakerna till varför svenska socialsekretare väljer att säga upp sig från sina 

anställningar. Studien visar att en av anledningarna till beslutet att säga upp sig är brister i 

relationen mellan socialsekreterare och deras chefer, något som visade sig genom att cheferna 

inte lyssnade på, ignorerade eller detaljstyrde sin personal. Konsekvenserna av 

relationsbristerna blev att socialsekreterarna upplevde en rad negativa känslor såsom ilska, 

uppgivenhet och sorg samt olika former att stressymptom. De bristfälliga relationerna till 

ledningen ledde vidare till att socialsekreterarna upplevde en tillitsförlust till hela 

organisationens förmåga att hantera HR- frågor (2017:71-75). Perlow och Repenning (2009) 

kommer fram till liknande slutsatser. Författarna gör en etnografisk studie av ett IT-företag i 

syfte att undersöka hur företagets och dess personal påverkas av att inte kommunicera 

meningsskiljaktigheter med varandra. Av studien framgår att medarbetare ibland väljer 

tystnad för att inte riskera relationen till andra medarbetare (2009:204). Perlow och 

Repenning menar att organisationer där medarbetare är specialiserade och har tillgång till 

olika typer av information måste lyfta fram olika perspektiv för att nå organisatorisk 

framgång. En viktig förmåga för medarbetare är därför att kunna avgöra vilken typ av 

meningsskiljaktighet som det finns en konstruktiv mening med att lyfta fram (2009:207). 

Studien visar vidare att meningsskiljaktigheter som inte kommuniceras och hanteras skapar en 

kontraproduktiv norm som har en negativ påverkan på organisationen (2009:219).   

4.3 Feminisering av ledarskapet 
Ett flertal studier lyfter fram vad som beskrivs som en feminisering av ledarskapet (Fondas 

1997; Ford 2006). Utifrån ett poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv beskriver Fonda 

(1997) och Ford (2006) ledarskap i olika kontexter. Fonda (1997) studerar hur samtida 

ledarskapslitteratur beskriver ledarskap, Ford (2006) intervjuar chefer på olika nivåer i olika 

brittiska landsting. Båda studier kopplar relationsskillnader mellan chef och medarbetare till 

maskulina respektive feminina ledarstilar. Den maskulina ledarstilen beskrivs som 

resultatinriktad, rationell, styrande och kontrollerande samt med ett distanserat 

förhållningssätt till medarbetare (1997:264-265; 2006:86-87). Den feminina ledarstilen ser 

relationsskapandet till medarbetare som viktigt, en relation som utmärks av närvaro och ett 

genuint intresse i vad medarbetarna gör (2006:87). Denna stil är mindre kontrollerande, 

istället eftersträvar ledaren att påverka gruppens normer och förväntningar (1997:264). 

Ledaren stödjer och hjälper sina medarbetare i syfte att utveckla deras förmågor, involverar 

dem i beslutsprocesser, delegerar ansvar och tar hänsyn till deras känslor (1997:266). I Fords 

studie är den maskulina respektive feminina ledarstilen inte kopplad till kön utan snarare till 

organisatoriska förväntningar (Ford 2006:85-86). Ovan beskrivna studier kan jämföras med 

Wolmesjös avhandling (2005) där både de kvinnliga och manliga utsagorna (att vårda 

relationer respektive att lyssna och hjälpa) stämmer in på vad Fonda och Ford beskriver som 

ett feminiserat ledarskap. Larsson, Lundin och Zander (2017) visar att ett ledarskap som 
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bygger på känslomässigt och praktiskt stöd samt uppmuntran till delaktighet (feminin 

ledarstil) ökar både organisatoriska och individuella resultat (2017:18).       

4.4 Individualiserade relationer  
Ett perspektiv som återkommer i flera studier är att chefer har olika typer av relationer till 

olika medarbetare (Dansearu, Graen & Haga 1975; Socialstyrelsen 2003; Kilhammar 2011). I 

en kvantitativ, empirisk studie undersökte Dansearu, Graen och Haga (1975) på vilket sätt 

medarbetare påverkades av relationen till en chef utifrån att relationen präglades av antingen 

chefskap (supervision) eller ledarskap (leadership) (1975:48-49). Tidigare studier hade utgått 

från medarbetare som ett kollektiv och därmed förbisett möjligheten till individualiserade 

relationer. Chefskapsrelationen utmärktes av ett mer formellt förhållningssätt där 

medarbetaren hade liten möjlighet att påverka sin situation och behandlades som en del av ett 

kollektiv. I ledarskapsrelationer erbjöds medarbetaren högre grad av delaktighet, en öppnare 

och ärligare kommunikation, förtroende och omtänksamhet (1975:49). Studien visade att en 

chef kan ha chefskapsrelationer till några medarbetare och ledarskapsrelationer till andra 

medarbetare samtidigt. Således visade studien att relationer kan vara individuella (1975:76). I 

studien från Dansearu, Graen och Haga (1975) är utgångspunkten för relationen ett 

chefsperspektiv. Kilhammar (2011) utgår i stället från ett medarbetarperspektiv och menar att 

relationer är olika för att de individanpassas utifrån medarbetarens förutsättningar. 

Medarbetare beskriver det som viktigt att chefer tar individuell hänsyn utifrån kunskaper om 

hur varje individ fungerar och mår (2011:182). Varje relation mellan chef och medarbetare är 

unik vilket innebär att både grad av ansvar och stöd behöver anpassas till respektive individ. 

En framgångsfaktor för att nå dit är en öppen kommunikation mellan chef och medarbetare 

(2011:27). En rapport från Socialstyrelsen (2003) bekräftar också behovet av 

individanpassade relationer hos dagens chefer i vård och omsorg. För att skapa förtroendefulla 

relationer till medarbetare behöver chefer kunna uppmärksamma och utveckla varje individ 

utifrån dennes potential och kapacitet (2003:22).  

4.5 Reflektioner kring tidigare forskning 
En sammantagen bild av forskningen visar att synen på chefen har förändrats. I takt med 

organisationsförändringar har relationen mellan chef och medarbetare gått från att bygga på 

makt, distans, styrning och kontroll till att bygga på jämlikhet, öppenhet, förtroende och 

delegerat ansvar. Tidigare forskning visar även på kommunikationens betydelse. Goda 

relationer mellan chefer och medarbetare utmärks av en effektiv kommunikation dem 

emellan, något som skapas när chefer lyssnar med genuint intresse samt genom dialog 

samtalar om mål, visioner för att tillsammans med medarbetare skapa en gemensam tolkning 

av dessa. När chefer inte lyssnar påverkas relationen till medarbetaren negativt med negativa 

känslor och brister i tilliten som följd. Tidigare studier beskriver vidare hur synen på 

relationer mellan chef och medarbetare går att koppla till en feminisering av ledarskapet. Den 

feminina ledarstilen utmärks av relationsfokus, delegerat ansvar, uppmuntran till delaktighet 

samt emotionellt och praktiskt stöd. Denna stil ger högre organisatoriska och individuella 

resultat och borde således vara eftersträvansvärd. Slutligen behandlar tidigare forskning 

vikten av individualiserade relationer mellan chef och medarbetare. Chefer beskrivs behöva 

ha olika typer av relationer till olika medarbetare för att minska sin arbetsbörda. Samtidigt är 
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medarbetare inte en enhetlig grupp utan består av individer med olika mycket potential och 

kapacitet. Relationen mellan chef och medarbetare behöver därför utgå från ett 

individanpassat stöd och ansvarstagande.    

Det finns således tidigare studier som berör de relationella aspekterna mellan chef och 

medarbetare. I något fall studeras relationen specifikt, men då ur aspekten påverkan av olika 

ledarstilar (Dansearu, Graen & Haga 1975). I övrig forskning är de relationella aspekterna inte 

huvudfokus utan framgår istället som en delmängd i studierna (ex. Moqvist 2005; Ford 2006 

eller Kilhammar 2011). Flera studier har ett chefsperspektiv (ex. Alvesson & Sveningsson 

2003; Moqvist 2005; Wolmesjö 2005; Ford 2006), andra studier undersöker både chef och 

medarbetare men antingen ur ett påverkansperspektiv (Dansearu, Graen och Haga 1975) eller 

utan de relationella aspekterna i fokus (Kilhammar 2011). Ingen av studierna studerar heller 

de relationella aspekterna i relation till ett gott ledarskap specifikt.  

Denna studies frågeställningar behandlar de relationella aspekterna av ledarskap specifikt och 

ur både chefers och medarbetares perspektiv. Utifrån denna ansats kan studien bidra till 

tidigare forskning genom en ökad förståelse för de relationella aspekternas betydelse för ett 

gott ledarskap.   

5 Teoretisk och begreppslig referensram 
I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska ram genom en kortfattad genomgång av 

ledarskapsteori följt av teoribildningen kring relationellt ledarskap.  

5.1 Teorier om ledarskap 
Ledarskapsforskningen är omfattande, skär genom flera discipliner och har därmed olika 

fokus och angreppssätt (Uhl-Bien & Ospina 2012:xvi). Ur ett historisk perspektiv har 

forskningen följt vissa teman. Ett första tema är de modeller från mellankrigstiden som lade 

vikt vid ledarens egenskaper. Detta följdes av ett andra tema med olika stilmodeller. Fokus 

lades här på ledarens beteende i relation till olika ledarstilar. Relationsorientering kontra 

uppgiftsorientering är exempel på två grundstilar som förekommer i det andra temat. Ett 

tredje tema behandlar den situation eller det sammanhang som ledarskapet utgår från. Ledaren 

förväntas kunna välja beteende beroende på situationen, typ av arbete eller hur relationen ser 

ut mellan ledare och medarbetare. Det fjärde temat utgår från ledaren som visionär och 

innehåller modeller som karismatiskt eller transformerande ledarskap. Utgångspunkten är att 

ledarskapet bidrar till någon form av utveckling och förändring (Strannegård & Jönsson 

2009:16-19). De fyra teman som ovan beskrivits har kritiserats för dess ensidiga fokusering 

på ledaren som individ. Ledaren har betydelse men det finns fler aktörer som påverkar vad 

som händer i en organisation (Sveningsson, Alvesson & Kärreman 2009:33). Här framträder 

istället ett femte tema som ser ledarskapet som en process och där de mellanmänskliga 

relationerna får stor betydelse för förståelsen av ledarskap (Sveningsson, Alvesson & 

Kärreman 2009:32; Uhl-Bien 2006). Ledarskap beskrivs här som något som inte bara är 

förbehållet en chefstitel, ledarskapsprocessen är istället tillgänglig för alla i organisationen 

(Sveningsson, Alvesson & Kärreman 2009:45). Två forskare som intresserat sig för dessa  

relationella aspekter av ledarskap är Mary Uhl-Bien och Sonia Ospina. Tillsammans har de 



12 

 

utvecklat teoribildningen för ledarskap med fokus på relationer (Uhl-Bien 2006; Uhl-Bien & 

Ospina 2012).   

5.2 Ledarskap med fokus på relationer 
Mary Uhl-Bien är en amerikansk forskare som under flera år studerat de relationella 

aspekterna av ledarskap (Graen & Uhl-Bien 1995; Uhl-Bien & Maslyn 2000; Dunegan, 

Duchon & Uhl-Bien 2002;  Uhl-Bien 2006 Uhl-Bien & Ospina 2012). Sonia Ospina är 

sociolog, verksam i USA, med mångårigt forskningsintresse i ledarskap ur aspekten social 

förändring (Foldy, Goldman & Ospina 2008; Ospina & Su 2009; Ospina & Foldy 2010, Uhl-

Bien & Ospina 2012). Uhl-Bien och Ospina menar att det är relationella processer som skapar 

och möjliggör uppkomsten av ledarskap. Därmed ifrågasätter de den gängse förståelsen av 

utövandet av ledarskap som något som är förbehållet en formell position, istället ses ledarskap 

som en process av ömsesidig påverkan. Ledarskapsrelationen mellan chef och underställd är 

en form av relation, men inte den enda i ledarskapshänseende. Det finns andra 

ledarskapsrelationer än de som är grundade i formell hierarki. Detta ger möjligheter att belysa 

andra former av sociala påverkansprocesser och att se på ledarskap som ett kollektivt ansvar 

istället för ett ansvar förbehållet den individuella ledaren (Uhl-Bien 2006:667).   

I sin teoribildning sammanför Uhl-Bien och Ospina två skilda sätt att se på ledarskap, entitet 

respektive konstruktionism
2
. Entitetsperspektivet tar sin utgångspunkt i antagandet att det 

finns en objektiv sanning, en ledarskapets kärna, och att forskarens uppgift är att påvisa denna 

(Uhl-Bien & Ospina 2012:6). Det konstruktionistiska perspektivet ifrågasätter idén om att det 

finns en objektiv och sann kunskap, strävan med vetenskapliga studier är i stället förståelse 

för hur ledarskapet uppstår och kan förstås. För att uppnå denna förståelse söker forskaren 

efter mönster, samband eller luckor (2012:15). De olika perspektiven avspeglar sig i synen på 

relationer. Entitetsperspektivet belyser individers och gruppmedlemmars egenskaper, 

beteenden och handlingar och hur detta tar sig uttryck i ömsesidig påverkan. 

Konstruktionismen belyser istället de sociala konstruktioner ur vilka ledarskapet får sin 

legitimitet och tar sig uttryck (2012:xxii).  

5.2.1 Ledarskap som relation och process 

Utifrån ovanstående skillnader i synen på relationsbegreppet har forskningen traditionellt haft 

olika fokus. Den entitetsinriktade forskningen har utgått från tanken att ledarskap är något 

som uppstår från en ömsesidig relation mellan en ledare och en följare. Fokus har därför legat 

på mellanmänskliga relationer mellan ledare och följare, i såväl par som i triader eller 

grupper. Begreppet relation syftar då till en speciell förbindelse mellan människor som har 

med varandra att göra. Utkomsten av dessa relationer är avhängig de individuella särdrag som 

ledaren respektive följaren tar med sig in i relationen (Uhl-Bien 2006:656). Ur ett 

entitetsperspektiv är de relationella aspekterna av ledarskapet en förmåga bland andra, något 

en ledare mer eller mindre kan utveckla för att bli mer framgångsrik i sitt ledarskap. Exempel 

på dessa förmågor är empati, sårbarhet eller självmedvetenhet (Seers & Chopin 2012:85) En 

annan aspekt av entitetsperspektivet är att relationen mellan ledare och följare är starkt 

                                                 
2
 I Uhl-Biens artikel från 2006 används begreppet relationellt (relational). I Uhl-Bien & Ospina (2012) används 

istället begreppet konstruktionistiskt.  
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påverkad av självbilder, hur ledare uppfattar sig själv i relation till sina följare och vice versa. 

Huruvida en ledare uppfattar sig själv som den formella chefen eller som en i gruppen 

påverkar relationen till medarbetarna. På samma sätt påverkas relationen av medarbetarnas 

bild av sig själva. Om de ser sig som självständiga aktörer så kommer relationen till deras 

chef se annorlunda ut än om de ser sig själva som osjälvständiga och i behov av styrning. 

Vidare kommer denna självbild att skapas och återskapas genom medarbetarnas respons på de 

handlingar som ledaren utför (Uhl-Bien 2006:657-658). Ytterligare en utgångspunkt i 

entitetsperspektivet är att relationen mellan ledare och följare i grunden är asymmetrisk och 

baserad på ett utbyte. Ledaren har en högre formell position och därmed tillgång till de 

organisatoriska resurser medarbetaren behöver för att kunna utföra sitt arbete. Följaren byter 

sin arbetsinsats mot dels information men också mot att ledaren uppmärksammar följarens 

sociala och emotionella behov (Seers & Chopin 2012:68). 

Det konstruktionistiska perspektivet fokuserar istället på de processer där både människan 

som aktör och den omgivande världen konstrueras på sätt som antingen möjliggör eller 

försvårar handling. Ur ett ledarskapsperspektiv skiftar konstruktionismen fokus från ledaren 

som en person till ledarskapet som en process. Ledarskapet som fenomen är något 

konstrueras och rekonstrueras hela tiden i samklang mellan individer och deras omgivning 

(Uhl-Bien 2006:662). Då en viktig faktor i det konstruktionistiska perspektivet är språket 

ligger fokus på hur ledarskapet som fenomen skapas i dialog och konversation (2006:663).  

I teoribildningen om det relationella ledarskapet sammanfogas dessa vitt åtskilda perspektiv i 

en gemensam teori i syfte att förstå de relationella aspekterna av ledarskap. Följande 

utgångspunkter bildar basen för att förstå relationellt ledarskap (Uhl-Bien 2006:668): 

 Ledarskap är inte förbehållen en formell position utan förekommer i hela 

organisationen. 

 Ledarskapsrelationer kan identifieras som en interaktion som bidrar till att den sociala 

ordningen rör sig i en viss riktning eller mot en handling. 

 Med ledarskap avses en socialt konstruerad roll. 

 Alla relationer uppstår i en kontext, en kontext som har betydelse för den relationella 

dynamiken. 

Denna studie ansluter sig till det relationella, konstruktionistiska perspektivet och utgår 

därmed från en processinriktad syn på ledarskap där ledarskapet som företeelse inte är bundet 

till person eller befattning.  

6 Metod 
I följande avsnitt beskrivs uppsatsens metodologiska utgångspunkter: kvalitativ ansats, den 

kvalitativa forskningsintervjun samt kvalitativ innehållsanalys. I samband med presentationen 

av dessa beskrivs också studiens urvalsmetod, hur intervjuerna genomfördes samt etiska 

överväganden.  
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6.1 Kvalitativ ansats 
Kvalitativ ansats valdes till denna studie då syftet är ta del av chefers och medarbetares 

uppfattning om vilka relationella aspekter som utmärker ett gott ledarskap. Det finns ingen 

enhetlig definition av kvalitativ metod, ej heller något standardförfarande. Alvesson och 

Sköldberg menar dock att några utmärkande drag är ett fokus på öppen och mångsidig empiri 

samt att utgå från studiesubjektens perspektiv (2008:17). Bryman utvecklar genom att 

beskriva att kvalitativa metoder syftar till att förstå den sociala verkligheten för deltagare i en 

viss kontext (Bryman 2008:341). Bryman menar vidare att kvalitativ forskning innefattar en 

mångfald av metoder där kvalitativa intervjuer samt insamling och kvalitativ analys av texter 

är några av dessa (2008:344). 

6.2 Den kvalitativa forskningsintervjun 
Det empiriska underlaget till denna studie bygger på fem kvalitativa intervjuer. Planeringen 

och genomförandet av intervjuerna har inspirerats av Kvale och Brinkmann (2009) samt 

Bryman (2008). Kvale och Brinkmann skriver att en viktig del i förberedelserna inför en 

intervjustudie är att utveckla en teoretisk förståelse för området som studeras, eftersom det är 

utifrån denna kunskapsbas som relevanta frågor kan formuleras till den föreliggande 

intervjun. Det är även de teoretiska kunskaperna som ligger till grund för de följdfrågor som 

forskaren kan behöva ställa i syfte att fördjupa förståelsen för en viss aspekt under intervjuns 

genomförande (2009:122). Innan intervjuerna utvecklade jag därför min förståelse kring 

ledarskap i allmänhet och utifrån ett relationellt perspektiv i synnerhet. Denna studie syftar till 

att undersöka både chefers och medarbetares upplevelser av relationella aspekter av ett gott 

ledarskap. Utifrån antagandet att chefer och medarbetare bidrar med olika perspektiv av 

relationen dem emellan skapades därför två intervjuguider, en för chefer och en för 

medarbetare (se bilaga 1 och 2). Guiderna var semistrukturerade till formen och innehöll 

några huvudsakliga teman samt förslag på följdfrågor (Kvale & Brinkmann 2009:146). Båda 

intervjuguiderna inleddes med bakgrundsfrågor (ålder, utbildningsbakgrund) för att ge en 

individuell kontext. För att ge en organisatorisk kontext  formulerades frågor kring 

upplevelsen av en vanlig arbetsdag, normala arbetsuppgifter samt beskrivningar av den egna 

organisationen. Med avsikt att fånga olika aspekter av relationen mellan chef och medarbetare 

utformades frågor kopplade till intervjudeltagarnas professionella relationer samt kring 

beslutsfattande, kommunikation och ansvar. De intervjuade cheferna fick även specifika 

frågor kring sitt eget ledarskap. Semistrukturerade intervjuer valdes då de medger en flexibel 

intervjuprocess. Deltagaren ges stor frihet att själv utforma sina svar för att belysa vad denne 

upplever som viktigt för att förklara eller förstå en viss händelse eller ett visst beteende. Den 

semistrukturerade intervjuformen är även att föredra för studier som, i likhet med denna, har 

ett relativt tydligt fokus. Ytterligare en fördel med semistrukturerad intervjuer bedömdes vara 

att den ger forskaren viss frihet att, utifrån sin förförståelse, ställa frågor som inte finns med i 

intervjuguiden, men som ändå kan upplevas som relevanta att ställa för att uppnå studiens 

syfte (Bryman 2008:415-416).   

6.2.1 Urval 

I denna studie har ett varierat urval använt. Varierad urvalsmetod beskrivs som ett lämpligt 

val för studier som syftar till att undersöka flera informanters upplevelse av samma fenomen 
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(Patton 2002:235). Urvalskriteriet har varit erfarenhet av en yrkesmässig relation till en chef 

eller medarbetare. För att finna informanter använde jag inledningsvis personer i min närhet 

med kontaktytor till olika arbetsplatser. Via en bekant kom jag i kontakt med tre informanter 

som arbetade på ett äldreboende, en chef och två medarbetare. Via en annan bekant kom jag i 

kontakt med  HR- chefen på ett bostadsbolag som i sin tur förmedlade kontakter till en 

medarbetare och en chef. De intervjuade cheferna är båda första linjens chefer med 

personalansvar. I egenskap av sin position i organisationshierarkin är de chefer och 

medarbetare och har således ledarerfarenhet från två perspektiv, både av att leda och att ledas. 

Av de tre intervjuade medarbetarna arbetar två i stabsbefattningar. En av medarbetarna har en 

operativ befattning vilket innebär ett mer verksamhetsnära arbete än medarbetarna i 

stabsbefattning. Avseende könsfördelning är samtliga tre medarbetare samt en av cheferna  

kvinnor, den andra chefen är man. Figur 1 visar en sammanställning av informanternas 

hierarkiska position, organisatoriska tillhörighet samt kön. 

Figur 1. Informanternas organisatorisk tillhörighet samt hierarkisk position 
 

 Organisatorisk tillhörighet samt hierarkisk position 

 Bostadsbolag Äldreboende 

Informant 1 Chef (första linjen), man  

Informant 2 Medarbetare (stab), kvinna  

Informant  3  Chef (första linjen), kvinna 

Informant 4  Medarbetare (stab), kvinna 

Informant 5  Medarbetare (operativ), kvinna 

6.2.2 Genomförande av intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes under ett tidsspann om totalt tre veckor med tre intervjuer den 

första veckan och därefter en intervju per vecka. Då jag ville att intervjuerna skulle 

genomföras i en trygg miljö fick deltagarna själva välja lokal med ett önskemål från min sida 

att det skulle vara en ostörd plats. I samtliga fall genomfördes intervjun på deltagarnas 

respektive arbetsplatser, antingen i deras egna arbetsrum eller i ett konferensrum. Då 

intervjuerna genomfördes på deltagarnas egna arbetsplatser hade jag ingen större möjlighet att 

påverka den fysiska iscensättningen. Kvale och Brinkmann (2009) skriver om hur viktig 

iscensättningen av intervjun är, hur de första minuterna kan vara avgörande för att kunna 

skapa det förtroende och den tillit som behövs för att få någon man aldrig träffat att vilja dela 

med sig av personliga upplevelser (2009:144). Med detta i åtanke inledde varje intervju med 

att berätta kortfattat om mig själv och gav sedan en kort beskrivning om intervjuns syfte och 

bakgrund. Därefter startade jag själva inspelningen, till vilken jag använde diktafon. Under 

intervjun försökte jag att tänka på mitt kroppsspråk, som min egen erfarenhet säger mig kan 

påverkar informantens förtroende för mig som intervjuare. Jag använde till exempel mina 

händer aktivt när jag ställde frågor eller nickade för att visa intresse när jag lyssnande. 

Intervjuerna genomfördes med guiden som grund men samtidigt med en stor öppenhet och 

följsamhet inför vad samtalet ledde till. Detta innebar att jag ställde vissa frågor intuitivt, 

utifrån den riktning och det innehåll samtalet hade, istället för att följa den strukturerade 

mallen. Ledorden under intervjuerna var öppenhet och nyfikenhet mot vad intervjuerna och 

det gemensamma utforskandet kunde leda till (Binding & Tapp 2008:22-24). Varje intervju 

transkriberades i nära anslutning till intervjuns genomförande. Den längsta intervjun varade i 
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75 minuter och den kortaste i 60 minuter. De flesta av intervjuerna varade mellan 60-70 

minuter.  

6.2.3 Etiska överväganden 

Att förhålla sig etiskt i forskning är alla forskares ansvar och Vetenskapsrådet (2009) ställer 

fyra huvudkrav på forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet (2009:5-14). Innan intervjun hade varje deltagare erhållit skriftlig 

information (se bilaga 3) där de forskningsetiska riktlinjerna beskrevs. Under planeringen  

genomfördes ett etiskt övervägande som gav vid handen att information kring relationen 

mellan deltagarna och deras chefer kunde anses vara av känslig art. I informationsbrevet lades 

därför fokus på att deltagarnas identitet skulle avkodas, att känslig information som skulle 

kunna identifiera dem skulle tas bort samt att namnet på arbetsplatsen inte skulle framgå. 

Deltagarna upplystes också om att inspelningen av intervjun skulle förvaras på ett säkert sätt 

och raderas när studien avslutats.    

I samband med intervjuernas genomförande upplystes deltagarna återigen om de etiska 

riktlinjerna, med särskild tonvikt på samtycke och konfidentialitet. Deltagarna gavs också  

tillfälle att ställa frågor kring studiens syfte och de etiska riktlinjerna för att säkerställa att inga 

tveksamheter uppstått. Syftet med detta var tvådelat: dels att uppfylla de forskningsetiska 

kraven och dels att skapa förutsättningar för en miljö av öppenhet där deltagarna kände sig 

fria att delge privat och eventuellt känslig information som kommer att registreras för 

offentligt bruk (Kvale & Brinkmann 2009:32).  

6.2.4 Studiens deltagare 

I resultatdelen har intervjudeltagarna givits fiktiva namn som motsvarar deras hierarkiska 

position (chef eller medarbetare). Cheferna gavs namnen Calle och Carin och medarbetarna 

benämndes Molly, Miriam och Maj. De fiktiva namnen framgår av citaten i resultatdelen, 

vilket möjliggör för läsaren att härleda olika citat och därmed säkerställa trovärdighet och 

validitet. För att ytterligare öka analysens transparens för läsaren följer nedan en kortfattad 

beskrivning av respektive intervjudeltagare utifrån det fiktiva namnet.     

Calle 

Calle är 38 år, områdeschef på bostadsbolaget och chef över sex medarbetare med vilka han 

delar kontorsutrymme. Förutom sin gymnasieutbildning har Calle en påbyggnadsutbildning 

inom fastighetsförvaltning. Från att ha börjat "på golvet" har Calle gjort karriär i 

bostadsbolaget där han nu är chef. Calle träffar sina medarbetare i stort sett dagligen och har 

förutom den dagliga kontakten ett flertal formella möten per vecka med dem. 

Carin 

Carin är 52 år och enhetschef på ett äldreboende. Hon är chef över 22 medarbetare fördelade 

på tre våningsplan och flera arbetsskift. Carin har en högskoleexamen inom sitt yrkesområde. 

Carin sitter i en separat kontorsdel tillsammans med enhetens stab, hon delar således inte 

arbetsutrymme med merparten av sina medarbetare. Carin är tidigt på arbetet för att hinna 

träffa nattskiftet innan de går av, dagskiftet träffar hon dagligen. Carin träffar sina 

medarbetare genom formella möten i mindre grupper eller genom att aktivt söka upp 
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medarbetare vid behov, likväl som medarbetarna söker upp henne. Det enda tillfället då Carin 

kan träffa samtliga medarbetare (samtliga skift) samtidigt är på enhetens arbetsplatsträffar. 

Molly 

Molly är 40 år och utbildad sjuksköterska, vilket innebär att hon har en specialistkompetens 

på äldreboendet. Molly har arbetat ett år på enheten och har haft den nuvarande enhetschefen 

som chef på en tidigare arbetsplats. 

Miriam 

Miriam är 43 år och har en högskoleexamen inom sitt yrkesområde. Hennes utbildning 

medför att hon har en specialistkompetens på bostadsföretaget. Miriam tillhör företagets stab 

och har arbetat fem år på företaget. 

Maj 

Maj är 42 år och har en administrativ befattning på äldreboendet. Hon har en eftergymnasial 

utbildning inom sitt yrkesområde. Maj har arbetat ett år på enheten och har haft den 

nuvarande enhetschefen som chef på en tidigare arbetsplats.   

6.2.5 Analysförfarande 

I denna studie har jag valt att använda kvalitativ innehållsanalys som metod för att analysera 

det empiriska materialet i form av transkriberade intervjuer. Kvalitativ innehållsanalys är en 

vanligt förekommande metod för kvalitativ analys av texter och lämplig för öppna 

intervjusvar (Bryman 2013:505; Nylén 1999:63). Kvalitativ innehållsanalys användes 

ursprungligen för att analysera skrivna texter i form av tidningsartiklar eller politiska tal. Idag 

är metoden spridd till ett flertal vetenskapliga discipliner, däribland sociologi, vårdvetenskap 

och pedagogik. Kvalitativ innehållsanalys kan beskrivas som en metod för att systematiskt 

och objektivt beskriva ett fenomen där forskaren söker efter teman eller kategorier i materialet 

som ska analyseras. Metodens fördelar är ett den är innehållskänslig och flexibel i dess design 

(Elo & Kyngäs 2007:108; Bryman 2008:505). En grundläggande fråga vid genomförandet av 

en kvalitativ innehållsanalys är om analysen ska fokusera på textens manifesta eller latenta 

innehåll. Metodmässigt varierar kvalitativ innehållsanalys beroende på vilket djup och på 

vilken abstraktionsnivå forskaren avser att analysera texterna. En manifest analys fokuserar på 

det synliga och uppenbara i texten. Vid en latent analys tolkar forskaren textens innehåll i 

relation till textens kontext,  i syfte att nå fram till dess underliggande mening (Graneheim & 

Lundman 2004:106). Vid analysen av texterna i denna studie valde  jag att fokusera på 

texternas latent innehåll. Syftet med studien är att studera arbetsrelationen mellan chef och 

medarbetare genom att undersöka vilka relationella aspekter chefer och medarbetare lyfter 

fram för att beskriva ett gott ledarskap. För att uppnå detta syfte behöver därför deltagarnas 

svar tolkas och förstås utifrån den kontext de befinner sig. Ytterligare en grundläggande fråga 

inför en kvalitativ innehållsanalys är att välja analysenhet (unit of analysis). En analysenhet 

bör vara stor nog för att kunna analyseras som en helhet men inte så stor att kontexten riskeras 

att gå förlorad under analysen (Graneheim & Lundman 2004:106). Jag valde att låta varje 

transkriberad intervju vara en egen analysenhet då jag ansåg att deltagarnas beskrivningar är 

unika och behöver förstås i en egen kontext. Analysprocessen genomfördes i fem steg och 
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följer i stort den process som beskrivs i Graneheim och Lundman (2004) samt i Elo och 

Kyngäs (2007).  

Under steg ett lästes de transkriberade intervjuerna flera gånger öppet och förutsättningslöst 

för att skapa en överblick av texterna. I detta steg skedde ingen tolkning, min strävan var 

istället att lyssna efter vad texterna hade att säga för att få en uppfattning av helheten. Under 

hela processen fördes minnesanteckningar där idéer och tankar fortlöpande skrevs ned 

(Creswell 1998:140). 

Steg två innebar att intervjuerna lästes igenom, chefsintervjuerna för sig och 

medarbetarintervjuerna för sig. Under läsningen markerades meningsbärande enheter 

relaterade till respektive forskningsfråga. En meningsbärande enhet är flera ord eller meningar 

relaterade till varandra  genom innehåll eller kontext (Graneheim & Lundman 2003:106). De 

meningsbärande enheterna överfördes sedan till kodningsscheman, ett för varje 

forskningsfråga (Elo & Kyngäs 2007:109f).   

Under steg tre lästes de meningsbärande enheterna igenom var för sig. Syfte var att skapa en 

kondenserad meningsbärande enhet, det vill säga en textruta  där innehållet i den 

meningsbärande enheten beskrevs med egna ord (Graneheim &Lundman 2004:108).  

Det fjärde steget innebar att jag skapade fyra generiska kategorier utifrån de kondenserade 

meningsbärande enheterna, vilka grupperades utifrån relation till varandra (Elo & Kyngäs 

2007:111). 

I det slutliga femte steget sammanförde jag de grupperade kategorierna till teman (Graneheim 

& Lundman 2004:109). Parallellt med detta läste jag intervjuerna i sin helhet samt mina 

minneanteckningar för att säkerställa tematiseringens validitet och reliabilitet (Elo & Kyngäs 

2008:112). 

Analysen resulterade i totalt fem teman vilka representerar de relationella aspekter som chefer 

och medarbetare uppfattar har betydelse för det goda ledarskapet. Ett exempel på hur analysen 

genomfördes (steg 1-4) framgår av figur 2. 

Figur 2. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsbärande 

enhet 

Generiska kategorier 

"Även om vi inte är bästa kompisar 

så är vi vänner, definitivt. Även fast 

man inte känner till dom mest 

privata grejerna hos varandra så är 

det så att vi har ett väldigt brett 

fönster att se in i hos varandra. Vi är 

väldigt öppna". 

Beskriver relationen till 

medarbetare, vänner, stor öppenhet 

Nära relationer  

öppenhet 
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7 Resultat 
Resultatet redovisas under rubrikerna vilka relationella aspekter uppfattar chefer har 

betydelse samt vilka relationella aspekter uppfattar medarbetare har betydelse. Under 

respektive rubrik presenteras resultatet i tematiseringar kopplade till forskningsfrågorna. Citat 

är återgivna i exakt form. Ord eller meningar som har utelämnats är markerade med två 

snedsträck med tre punkter mellan: /.../. Ord inom hakparantes används för att markera ord 

som har lagts till för att förtydliga citatets innebörd. I figur 3 presenteras en sammanställning 

av identifierade teman för chefer respektive medarbetare. 

Figur 3. Sammanställning av identifierade teman 

Frågeställning  Teman  

Vilka relationella aspekter uppfattar chefer har 

betydelse 

Förtroende och tillit 

Delaktighet och engagemang 

Omsorg och omtanke 

Vilka relationella aspekter uppfattar medarbetare 

har betydelse 

Förtroende och tillit 

Respekt och bekräftelse 

 

7.1 Vilka relationella aspekter uppfattar chefer har betydelse 
De relationella aspekterna ur chefernas perspektiv är indelade i tre teman: förtroende och 

tillit, delaktighet och engagemang samt omsorg och omtanke. 

7.1.1 Tema 1 - Förtroende och tillit 

Det första temat benämns förtroende och tillit. Båda chefer återkommer i sina beskrivningar 

till vikten av öppenhet och ansvar. Grunden för både öppenhet och ansvarstagande är att det 

finns förtroende och tillit i en relation. Calle har valt att delegera budgetansvaret till 

respektive medarbetare och beskriver: 

Dom har ju tilldelad budget till sig, eller dom är ju med t.o.m. och sätter sin egen 

budget och då vill jag att dom ska ta ansvar för den hela året och se till att följa den 

så att den inte spricker. Om den spricker ska dom veta om det och vara ärliga och 

säga att det här spricker på grund av det här. Vi ska ha den dialogen, det ska inte 

vara monolog från min sida och bara sitta och jaga dom utan dom ska kunna 

komma in och säga att du det skiter sig på mitt område jag får lov att göra det här. 

Bra, jag vet då kör vi. Det är liksom okej att det blir fel eller att det går åt skogen 

bara vi vet varför. Så jag tycker att det är den viktigaste grejen, att vi ska vara öppna 

mot varandra och vi ska ha koll på det vi har ansvar för. (Calle)  

    

Att delegera budgetansvaret till sina medarbetare innebär att chefen måste släppa ifrån sig 

kontroll. För att kunna släppa denna kontroll krävs tillit till medarbetarens förmåga att hantera 

ansvaret. Denna är i sin tur sammanlänkat med öppenhet och ärlighet. Chefen behöver kunna 

lita på att medarbetaren är öppen och ärlig med utvecklingen inom sitt ansvarsområde. Calle 

beskriver också att förtroendet är en del av ett normsystem på arbetsplatsen, att misstag är 

accepterade så länge dessa kommuniceras. Förtroendet kopplas också till arbetsuppgifternas 

utförande:  
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Men däremot så bryr vi oss inte om dom använder skiftnyckel eller polygrip när 

dom byter packning och sådana saker /.../dom får ju göra det hur dom vill. Och då 

menar jag att dom kan välja vilken dag dom vill göra det,  om dom vill lägga det på 

morgonen eller jobba över på kvällen för att få det gjort eller såna saker. (Calle)  

Calle litar på sina medarbetares förmåga att själva avgöra hur och när en arbetsuppgift ska 

utföras, utan behov av detaljstyrning. Calle beskriver också att samma förhållningssätt gäller 

honom själv i hans relation till sina chefer. Calle exemplifierar med sina egna arbetstider där 

hans chefer tillåter stor flexibilitet så länge arbetet blir utfört.  

I utsagorna från Carin framträder förtroendeaspekten inte lika starkt. Tydligast framgår det i 

ett resonemang kring ett samarbete med två andra enhetschefer, något som framställs som 

unikt i organisationen. Carin beskriver samarbetet som avhängigt förtroendet dem emellan:  

/.../det handlar om en öppenhet cheferna i mellan, att kunna /.../ blotta sina 

mindre bra sidor och säga att det här tycker jag är svårt, det här vill jag ha hjälp 

med på min enhet och också kunna lyfta fram sig själv, att det här är jag bra på, det 

här vill jag jobba med /.../ Vi har ju också sagt att det som sägs i det här rummet 

/.../ det är jätteviktigt att det stannar här. Den överenskommelsen har vi och jag vet 

att jag kan lita på mina kollegor till 100 % annars hade det aldrig gått. (Carin) 

Samarbetet bygger bland annat på att respektive enhetschef tar på sig ansvaret för ett visst 

område för samtliga enheter. Carin beskriver hur utmanande detta är ur två aspekter. Det ena 

relaterar till självbilden och uppfattningen om den egna kompetensen. Den andra aspekten 

berör utmaningen med att framhäva sig själv inför andra. En absolut förutsättning för denna 

öppenhet är den förtrolighet Carin upplever till de andra enhetscheferna. 

En aspekt av förtroendet är om och hur det påverkas av närheten i relationen mellan chef och 

medarbetare. Här återfinns intressanta skillnader mellan chefernas utsagor. Carin berättar: 

Jag tror nog att dom upplever mig som chef. Absolut att dom ser mig som 

chef men också att vi kan sitta och ha roligt ibland och skratta men att det är 

jag som är chef, det är jag som tar besluten att och att jag inte har något svårt 

att fatta dom besluten heller. (Carin) 

Carin ger uttryck för ett synsätt där en viss distans bör hållas till medarbetarna eftersom allt 

för vänskapliga relationer kan påverka beslutsfattandet negativt, och därmed förtroendet för 

Carin som chef. Calle har ett annat perspektiv och berättar så här när ombedd att beskriva sin 

relation till sina medarbetare: 

Vi är, även fast vi inte är bästa kompisar så är vi vänner, definitivt. Vi har en sån 

vänskaplig relation till varandra allihopa. Och jag skulle nog säga att även fast man 

inte känner till dom mest privata grejerna hos varandra så är det så att vi har ett 

väldigt brett fönster att se in i hos varandra. Vi är väldigt öppna. (Calle) 

Citatet behöver förstås utifrån att detta är Calles egen bild av relationen. Citatet visar ändå 

skillnaden i föreställningen om betydelsen av närhet eller distans i relationen till sina 

medarbetare. För Calle är närheten och vänskapligheten inte problematisk istället är den något 

att eftersträva. Calles syn på sin egen ledarroll belyser detta ytterligare:  
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/.../och sen så är jag en sån som vill att även fast jag ska kunna vara chef och säga 

ifrån när det behövs så vill jag vara en i gruppen. Jag vill liksom inte uttrycka att jag 

är chef och du är medarbetare utan vi spelar tillsammans. Sen har vi olika 

positioner. Det är så jag ser det, vi ska vara ett team tillsammans. (Calle) 

Calle verkar vilja tona ned det asymmetriska i relationen till sina medarbetare för att istället se 

chefskapet som en position av flera i arbetslaget. Den närmare relationen ses inte som ett 

hinder för förtroende utan snarare som en förutsättning.  

7.1.2 Tema 2 - Delaktighet och engagemang 

Båda cheferna återkommer i sina utsagor till vikten av delaktighet och engagemang. De 

beskriver att de vill att alla medarbetare ska delta aktivt på de forum som erbjuds, till exempel 

arbetsplatsträffar: 

Men det är också viktigt tycker jag, att alla ska vara delaktiga. Och även om jag inte 

har någonting att säga så får jag säga det, nej jag har ingenting speciellt att ta upp. 

Men alla ska vara delaktiga. (Carin) 

Citatet visar att Carin aktivt skapar delaktigheten genom att säkerställa att alla säger något. 

Calle beskriver en annan metod för att skapa delaktighet: 

Jag brukar kunna vända frågor till nån annan som jag tycker har suttit tyst så vad 

anser du, hur ser det ut på ditt område?  Försöker ju få dom till att vara delaktiga. 

(Calle) 

Att bjuda in tysta medarbetare genom att ställa direkta frågor är en sådan metod . En annan är 

att ställa frågor till medarbetarna istället för att svara direkt. Calle berättar att han tidigare 

hade en mer styrande ledarstil där han ofta själv svarade på frågor från medarbetare. Efter en 

ledarutbildning inom företaget har han ändrat sitt förhållningssätt och berättar hur han istället 

gör idag:  

Nu vänder jag på frågeställningen och frågar vad tycker du? Hur känner du? Och så 

där och då kommer dom med svaret själva /.../då blir det dom som kom med 

tanken, idén. Det sår frön i deras eget huvud istället för att jag bara inplanterar det 

hela tiden. (Calle) 

Genom att medarbetaren inte får svaret direkt utan uppmuntras till att själv formulera ett svar 

blir medarbetaren delaktig i hur en uppgift ska lösas, istället för att bli en passiv mottagare av 

någon annans lösning. Calle berättar vidare att delaktigheten är något som uppmuntras i hela 

bolaget: 

/.../organisationen är ju så pass öppen så att alla får komma till tals /.../ idéer kan 

komma direkt från en medarbetare direkt till VD/.../alla idéer är välkomna. (Calle) 

Detta visar att Calles förhållningssätt stöds av organisationen och blir således ett 

organisatoriskt förhållningssätt till delaktighet. Chefernas utsagor beskriver också olika 

exempel på hur delaktigheten kan ta sig uttryck. Carin beskriver hur hon ser på initiativ från 

medarbetare: 

I love it! Jag blir så glad, jag tycker vi har härliga arbetsplatsträffar med högt i tak 

och man pratar på mun på varandra och jag tycker det är helt underbart. Och det 
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kommer mycket gott alltså också utav, vi har mycket bra förslag, jag älskar när 

medarbetarna är på, jag tycker det är helt underbart när man kommer med förslag 

och du kan vi inte göra så här och du jag har tänkt på det här, och du kan vi inte 

införa det här. Det är drömmen för en chef ((skrattar)). För mig är de det, för då 

gillar man ju sitt jobb. (Carin) 

Citatet beskriver tydligt en positiv syn på initiativ och förslag. För Carin är det ett tecken på 

engagemang, något citatet visar är en eftersträvansvärd situation för Carin som chef. Citatet 

visar vidare hur Carin kopplar engagemanget från medarbetarna till arbetsglädje.   

Beskrivningarna ovan kan ses som exempel på direkta och medvetna strategier för att skapa 

delaktighet, grundade i en idé om att delaktighet från medarbetare är eftersträvansvärt. En 

annan aspekt av delaktigheten rör sig på ett mer omedvetet och indirekt plan. Calle beskriver 

att större beslut fattas i den organisatoriska hierarkin medan mindre omfattande beslut är 

delegerade nedåt i organisationen:  

/.../men så är det så att de allra flesta beslut /.../dom här vardagliga besluten som 

fattas hela tiden, så ligger beslutet ute hos nästintill varenda medarbetare. Det är ju 

olika vad det är för typ av beslut men vardagsbeslut ska man ha fått delegerat 

ansvar för att kunna ta själv.(Calle) 

Carin beskriver ett liknande förhållningssätt där delegationen att ge medicin delegeras från 

sjuksköterska till undersköterska. Det kan antas att de huvudsakliga motiven till de delegerade 

besluten inte främst är ökad delaktighet, utan troligtvis den minskade byråkrati och ökade 

effektivitet detta medför. Det delegerade ansvaret kan dock ändå antas leda till att 

medarbetaren känner ett större ansvar och därmed en större delaktighet för verksamheten.  

7.1.3 Tema 3 - Omsorg och omtanke 

En relationell aspekt här benämnd som omsorg och omtanke återkommer i chefernas utsagor. 

Denna tar sig uttryck på flera sätt; genom att vara närvarande, genom att lyssna, genom att 

stödja och genom att bry sig om. Aspekten inkluderar även ett ödmjukt och tjänande 

förhållningssätt till sina medarbetare, att deras huvudsakliga funktion som chefer är att skapa 

förutsättningar för sina medarbetare att göra ett bra jobb.  

För de intervjuade cheferna innebär närvaro bland annat att de finns verksamhetsnära. Carin 

berättar : 

Jag tycker att jag vill vara mitt i verksamheten det är jätteviktigt för mig /.../det är 

inget bra att sitta på ett kontor någonstans och komma ut i bästa fall en gång i 

veckan eller så och träffa några stycken. Det passar inte mitt ledarskap utan jag vill 

vara där verksamheten är. (Carin) 

Genom att vara närvarande har chefen en möjlighet att "känna av" det som pågår. Calle 

berättar om en hög arbetsmoral bland sina medarbetare ibland kombinerat med en ovillighet 

att be om hjälp. Calle ser det då som sitt ansvar som chef att upptäcka detta, att genom 

närvaro och lyhördhet i tid kunna fånga upp exempelvis för hög arbetsbelastning.  

Omsorgen visar sig också genom att lyssna och vara tillgänglig. På frågan vad som är 

viktigast för Calle i rollen som chef berättar han: 
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Det som är viktigast för mig det är att lyssna, få medarbetarna att känna sig hörda, 

det är inte alltid dom får gehör för allt men att dom ska veta att jag har lyssnat på 

dom. (Calle) 

För Calle är lyssnandet centralt. Han beskriver att det är viktigt att medarbetarnas synpunkter 

och förslag uppmärksammas. Inte nödvändigtvis för att de ska få sin vilja igenom utan för att 

de ska känna sig bekräftade och lyssnande på. Calle använder således sitt lyssnade för att ge 

bekräftelse, något som kan antas öka förtroendet och tilliten i relationen dem emellan. Carin 

beskriver en strävan efter att vara tillgänglig och vidare att medarbetare alltid kan komma till 

henne vid behov.  

I båda chefers utsagor återfinns också ett närmast ödmjukt och tjänande perspektiv i synen på 

dem själva i relation till sina medarbetare:  

Klart och tydligt att jag som chef framförallt är till för medarbetarna. Där är nog 

min tydligaste uppgift, att vara till för medarbetarna och se till att medarbetarna 

gör ett bra jobb för de boende tillsammans med mig. Att jag ska ge dom 

förutsättningarna för att dom ska kunna göra ett bra jobb för dom boende. (Carin) 

Chefens uppgift är att skapa förutsättningar för sina medarbetare, något cheferna bland annat 

gör genom att stödja och stötta där det behövs. I citatet beskrivs chefskapet som något som 

syftar till att stödja medarbetaren och underlätta för denne att på bästa sätt utföra sitt arbete. 

Vad båda chefer här beskriver har stora likheter med vad ledarskapslitteraturen beskriver som 

ett tjänande ledarskap (servant leadership). En tjänande ledares främsta ansvar är att tjäna sina 

medarbetare genom att lyssna på dem och hörsamma deras behov för att på så sätt hjälpa 

medarbetarna att bli friskare, klokare och mer ansvarstagande (Yukl 2012:328).   

7.2 Relationella aspekter av betydelse för medarbetare  
De relationella aspekterna ur medarbetarnas perspektiv är indelade i två teman: förtroende 

och tillit samt respekt och bekräftelse.  

7.2.1 Tema 1 - Förtroende och tillit 

Det första temat benämns förtroende och tillit och det har flera aspekter. En av dessa handlar 

om att medarbetaren upplever ett förtroende från sin chef genom att bli tillfrågad inför beslut 

eller genom att förslag från en medarbetare hörsammas. Maj har en relation till sin chef som 

sträcker sig en bit tillbaka i tiden: 

/…/jag har en väldigt bra relation till min chef /…/jag har ju haft henne som chef 

i många år /…/och vi har rykt ihop och så där och men vi har rett ut det och vi vet 

var vi har varandra och vi kan tycka olika. Jag kan säga att; så där tycker inte jag 

och hen kan tycka att; jag tycker så. Det är din åsikt men det här är min åsikt/…/ 

jag tycker att det funkar väldigt, väldigt bra. Alltså vi vet exakt var vi har 

varandra och hon säger alltid att hon kan lita på mig och jag kan lita på 

henne/…/. Jag skulle inte kunna ha en bättre chef. (Maj)   

Citatet exemplifierar ett uttalat förtroende och visar att det funnits meningsskiljaktigheter som 

har hanterats på ett konstruktivt sätt. Genom att vara öppna mot varandra med vad de tycker 

och genom att respektera varandras åsikter beskriver Maj hur ett ömsesidigt förtroende har 
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byggts upp mellan Maj och hennes chef. Utsagorna visar också att förtroende kan visas 

genom att genom att fråga och lyssna på medarbetare inför beslut. 

En annan aspekt handlar om att medarbetaren vill känna förtroende för sin chef. Utsagorna 

beskriver att chefen bör vara professionell och kompetent i sin roll samt ha relevanta 

fackkunskaper. Så här beskriver Molly hur hennes chef gör när Molly kommer med ett 

förslag: 

Hon lyssnar och tar det till sig och tycker hon att det är ett bra förslag, att det kan 

vara en fördel till nån, så köper hon ju det /.../ Hon litar på oss och det måste hon 

väl eftersom hon inte har våran kompetens. (Molly) 

Molly har en specialistkompens som hennes chef saknar. Citatet visar att Molly upplever tillit 

från hennes chef men också en medvetenhet om att denna tillit är till del är framtvingad. 

Chefen har inte de specialistkunskaper som krävs för alla beslut som behöver fattas och har 

inget annat val är att förlita sig på sin medarbetares kompetens. Utsagan från Miriam ger ett 

annat exempel: 

/.../jag förväntar mig att han ska ju ha yrkeskunskap och att jag ska veta att här är 

ju nån som kanske kan lite mer än mig, ja kanske inte om allting men att jag ska 

kunna gå till honom och bolla saker och så /.../(Miriam)   

Citatet visar att förtroendet i detta fall är relaterat till yrkeskompetens och en förväntan om att 

chefen ska ha tillräckliga kunskaper för att åtminstone kunna diskutera frågor inom det egna 

kompetensområdet.     

En tredje aspekt är att sammanlänka förtroendet till den mellanmänskliga distansen i 

relationen mellan chef och medarbetare. Utsagorna från Miriam ger bilden av en informell 

relation till chefen som ändå har en tydlig asymmetri. Exempelvis förväntar sig Miriam att 

chefen till viss del ska styra, leda och få respekt utifrån ett kompetensövertag. Maj beskriver 

relationen till sin chef som distanserad och att chefen själv väljer att hålla en viss distans till 

sina medarbetare. Molly beskriver att det är det precis vad hon förväntar sig av sin chef:    

/.../hon ska vara en chef och inte en kompis. Det är väl det jag tycker är en ganska 

stor skillnad på, vissa chefer försöker ju vara kompis med alla och det blir aldrig 

bra utan det ska finnas en viss distans. Hon får ju vara en i gänget men det ska 

ändå finnas en tydlig skillnad på att hon inte är en av oss. För hon ska ju kunna 

leda oss och styra. Det är ju ändå hon som har makten och det gäller att förstå det 

/.../[chefen] ska inte ha favoriter, [chefen] ska kunna vara saklig. Så det är väl 

egentligen det största kravet, att det ska finnas en skillnad. Om man ska ta en enkel 

sak så ska en chef inte festa tillsammans med personalen. Den får ju gärna vara på 

festen men den ska ju gå först och den ska vara nykter och så vidare tycker jag. Man 

ska liksom vara, den ska inte vara utanför, inte så, men den ska ha en tydlig 

distans. Det ska finnas en, och det tycker jag man känner med [chefen], även om 

hon lyssnar och man kan prata med henne om privata saker men det gäller jobbet 

så är hon min chef. (Molly) 

Citatet från Molly är innehållsrikt och berättar om många förväntningar och föreställningar 

om chefskap och ledarskap. Chefen förväntas hålla en viss distans till medarbetarna då allt för 

vänskapliga relationer kan påverka förmågan till beslutsfattande negativt. Citatet ger ett 
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exempel på en föreställning om att allt för nära relationer till medarbetarna gör det svårare för 

chefen att vara rationell, objektiv och saklig i sitt beslutsfattande. Citatet visar även att 

förtroendet är relaterat till att vara en förebild, här exemplifierat av att vara nykter och gå hem 

först från en personalfest. Miriam förstärker detta i en beskrivning av chefernas roll i 

värdegrundsarbetet inom organisationen: 

De [cheferna]är ju de främsta förebilderna och det gäller ju att de verkligen lever 

det fullt ut för att vi ska följa efter /.../ Så det är det absolut viktigaste att de alltid 

står för  [värderingarna]/.../ Framförallt /.../ är det ju absolut viktigast att de står 

för värderingarna och att de känner de kan stå för dem. För annars kan ju inte de få 

ut [värderingarna] till medarbetarna så det är jätteviktigt.(Miriam) 

 

Citatet visar vikten av att vara en förebild genom att både lyfta fram och leva organisationens 

värderingar - fullt ut. Att cheferna upplevs som autentiska i sitt handlande genom att leva som 

de lär beskrivs här som en förutsättning för att få värderingarna att leva i organisationen. Att 

inte göra det påverkar trovärdigheten och förtroendet på ett negativt sätt. Citatet visar därmed 

också hur förtroendet är relaterat till föredömet. Genom att vara en förebild ökar förtroendet 

vilket i sin tur kan antas stärka relationen.    

7.2.2 Tema 2 -  Respekt och bekräftelse 

Detta tema speglar aspekter av relationen mellan chef och medarbetare som på olika sätt är 

relaterade till respekt och bekräftelse. Vissa aspekter beskrivs som ömsesidiga, till exempel 

respekt och hänsyn. Andra aspekter är mer ensidiga med innebörden att medarbetaren 

förväntar sig något från chefen, exempelvis att bli lyssnad på. 

Samtliga medarbetare lyfter behovet av att deras chefer är lyhörda och lyssnar på dem. I 

utsagorna framgår att lyssnandet kan olika betydelser. Molly berättar: 

/.../chefen lyssnar också om det är någonting. Ibland kan man bara behöva gå in 

och få ur sig någonting/.../ (Molly) 

Lyssnandet fyller en stödjande funktion men som citatet visar inte nödvändigtvis för att få ett 

svar. I detta fall får lyssnandet ett avlastande syfte som medarbetaren använder för att "prata 

av sig". I en annan utsaga beskrivs hur chefen agerade i samband med en omorganisation: 

/.../hon ju rädd om oss och vill att vi ska vara kvar i organisationen. Så hon går ju 

och lyssnar med oss om vad vi vill göra,  om vi har någon egen idé själva på var vi 

vill hamna eller vad vi vill pyssla med/.../ (Molly) 

Chefen hörsammar de individuella önskemålen för att säkerställa att alla blir kvar i 

organisationen. Lyssnandet blir såldes ett sätt att visa omtanke och att uppmärksamma 

medarbetaren behov. Utsagorna visar också att betydelsen av detta kan beskrivas omvänt, 

utifrån en saknad av lyhördhet. Miriam berättar följande på frågan om det är något som 

hennes chef behöver utveckla: 

/.../ibland kanske man inte alltid är mottaglig för att alltid tagga till sig /.../jag 

hade ju småbarn och då kunde jag tycka ibland att hen inte riktigt förstod det där 

att, för det klart att jobbet är viktigt men det är ju, barnen kommer ju ändå alltid 

först, så är det ju. (Miriam) 
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Medarbetaren beskriver hur chefen brister i att vara lyhörd. Chefen har en ambition att utmana 

och inspirera till bättre prestationer men missar att hörsamma medarbetarens behov, i detta 

fall att balansera privatliv och arbetsliv.  

Samtliga utsagor beskriver lyssnandet som en viktig del i relationen. Genom att vara lyhörd, 

lyssna och ta till sig vad medarbetaren säger blir medarbetaren bekräftad. Utsagorna visar att 

medarbetarna inte i första hand vill få sin vilja igenom, vad de önskar är att bli hörsammade 

och därmed bekräftade. Genom att lyssna visar chefen att medarbetaren är viktig och 

betydelsefull. Flera av de intervjuade vill också att det ska finnas en ömsesidig respekt och 

hänsyn i relationen mellan medarbetare och chef. Så här berättar Miriam: 

/…/för det första så vill jag kunna ha respekt för hans, han ska ju ha yrkeskunskap 

och jag ska veta att här är ju nån som kanske kan lite mer än mig /…/att jag ska 

kunna gå till honom och bolla saker och så. Och sen att hon ska ha en viss respekt 

för mig och min tid/…/inte komma en dag och säga att rapporten om det där ska 

vara klar i morgon och så är det 10 timmars jobb. Han måste ju respektera att jag 

får viss förberedelse/…/( Miriam) 

Citatet visar på respekten för Miriams chef och att den bygger på att chefen har relevant 

fackkompetens. Det visar också att Miriam förväntar sig respekt från hennes chef, i detta fall 

genom respektera Miriams behov av förberedelsetid genom att inte ge henne tidskrävande 

arbetsuppgifter med kort varsel. 

7.3 Sammanfattning av resultat 
De relationella aspekterna ur chefernas perspektiv delades in i tre teman: förtroende och tillit, 

delaktighet och engagemang samt omsorg och omtanke.  

Vikten av att relationen till medarbetaren är baserad på förtroende och tillit är något som 

cheferna återkommer till i sina utsagor. Förtroendet kopplas till att ge ifrån sig ansvar och 

därmed kontroll, något som förutsätter öppenhet och ärlighet. Förtroendet och tilliten ses 

också som en förutsättning för samarbetsformer som kräver ett mått av blottläggelse. En 

aspekt av förtroendet relateras till graden av distans till medarbetarna. Två perspektiv kan 

skönjas. Dels kräver relationen till medarbetaren en viss distans då en för nära relation kan ha 

en negativ inverkan på förmågan att fatta beslut, dels är öppenheten ett villkor för förtroende -  

en öppenhet som uppnås genom nära relationer. Den nära relationen ses inte som ett hinder 

utan som en förutsättning för förtroende. 

Båda cheferna uppskattar och eftersträvar engagemang och delaktighet från sina medarbetare. 

Utsagorna visar att cheferna arbetar med direkta och medvetna strategier för att skapa 

delaktigheten, exempelvis genom ställa frågor till tysta medarbetare för att göra allas röster 

hörda. En annan strategi är uppmuntra medarbetarna till delaktighet genom att ställa frågor 

istället för att ge svar. Utsagorna visar också att organisatoriska processer, exempelvis 

delegerade beslut, används som ett sätt att öka delaktigheten.       

I chefernas beskrivningar framgår att de på olika sätt visar omsorg och omtanke om sina 

medarbetare. Det kan visa sig genom en närvaro i verksamheten för att tidigt fånga upp 

problem eller genom att vara tillgänglig och lyssna för att få sina medarbetare att uppleva sig 
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bekräftade. Det visar sig också i ett tjänande och ödmjukt förhållningssätt där de som chefer i 

första hand är till för sina medarbetare, att chefskapet är en roll bland flera som inte har något 

egenvärde i sig.   

De relationella aspekterna ur medarbetarnas perspektiv är indelade i två teman: förtroende 

och tillit samt respekt och bekräftelse.  

Utsagorna visar vikten av respekt och hänsyn samt att dessa är dubbelriktade begrepp. 

Medarbetare vill att deras chefer visar dem respekt och hänsyn, till exempel genom att ge 

erforderlig förberedelsetid eller förståelse för livssituationen. Medarbetare vill också kunna 

känna respekt för sina chefers kunskaper, att de har de nödvändiga kunskaperna inom det 

egna yrkesområdet som krävs för kunna att föra en dialog och agera bollplank. Utsagorna 

visar också att medarbetarna vill ha chefer som lyssnar och stödjer. Lyssnandet kan fylla olika 

syften men främst syftar den till bekräftelse och att få uppfattas som betydelsefull. 

Även begreppen förtroende och tillit är dubbelriktade. Medarbetare vill både få förtroende 

från sin chef och känna förtroende för densamma. Chefen kan visa förtroende genom att till 

exempel tillfråga medarbetare inför beslut. Förtroendet för chefen baseras på såväl allmän 

kompetens som specifika yrkeskunskaper. Graden av förtroende är även relaterad till 

mellanmänskligt avstånd där viss distans är eftersträvansvärd. En allt för nära relation anses 

ha en negativ påverka på förmågan att fatta beslut. Förtroendet är också  relaterat till 

förmågan att efterleva organisationens värderingar genom att vara en förebild.  

8 Diskussion   
I följande avsnitt förs inledningsvis en allmän diskussion kring resultatet. Denna följs av en 

diskussion av resultatet i relation till tidigare forskning och teorier. Slutligen sker en 

diskussion av metoden och förslag ges till fortsatt forskning. 

Denna studie har syftat till att undersöka vilka relationer chefer och medarbetare lyfter fram 

för att beskriva ett gott ledarskap. För att uppnå syftet har jag, med den kvalitativa 

forskningsintervjun som grund, intervjuat tre medarbetare och två chefer. Utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys har intervjuerna sedan analyserats för att besvara studiens forskningsfrågor: 

vilka relationella aspekter uppfattar chefer är av betydelse för det goda ledarskapet samt 

vilka relationella aspekter uppfattar medarbetare är av betydelse för det goda ledarskapet. 

Studien visar att de relationella aspekter chefer uppfattar är av betydelse för det goda 

ledarskapet kan sammanfattas i tre teman: förtroende och tillit, delaktighet och engagemang 

samt omsorg och omtanke. Studien visar vidare att de relationella aspekter medarbetare 

uppfattar är av betydelse för det goda ledarskapet kan sammanfattas i två teman: förtroende 

och tillit samt respekt och bekräftelse. 

Resultatet visar att förtroende och tillit är något som både chefer och medarbetare lyfter fram 

som en viktig aspekt av relationen dem emellan. När cheferna beskriver aspekter av 

förtroende görs det ofta i termer av ansvar, den kopplingen förekommer inte lika tydligt i 

medarbetarnas sagor. När medarbetare beskriver ansvar är det i neutrala eller negativa termer.  
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Cheferna betonar det gemensamma ansvaret, till exempel för verksamhetens resultat. 

Medarbetarna beskriver också ansvaret som gemensamt men tydligare för chefen.  

I chefernas utsagor finns en koppling mellan delegerat ansvar och förtroende. Att delegera 

ansvar till en medarbetare innebär att du som chef tvingas släppa kontroll. En chef kan dock 

bara delegera en viss mängd ansvar, det slutliga ansvaret är alltid chefens eget. Att släppa 

denna kontroll förutsätter således förtroende och tillit till medarbetaren. I utsagorna från Calle 

betonas det delegerade ansvaret så starkt att det framstår som en tydlig medveten strategi 

syftande till att skapa delaktighet. Detta påminner starkt om en inriktning inom 

ledarskapsforskningen som betonar medarbetarens psykologiska medbestämmande 

(empowerment). Grundtanken inom denna inriktning är att ge medarbetare mer makt och 

inflytande över sin arbetssituation genom exempelvis delegerade beslut (Yukl 2012:161). 

Samtliga utsagor berör hur mycket distans det bör finnas mellan chef och medarbetare. Ur 

flera utsagor går att utläsa att det behövs en viss distans, då en för nära relation på ett negativt 

sätt kan påverka chefens förmåga att utföra sitt arbete. I medarbetarnas utsagor beskrivs att 

det behöver finnas öppenhet i relationen. Som medarbetare vill man kunna tala med sin chef 

om personliga spörsmål relaterade till förmågan att arbeta. Relationen till chefen får dock inte 

bli för vänskaplig. Miriam beskriver relationen till sin chef som informell men ändå med en 

tydlig distans: chefen förväntas leda men med respekt och hänsyn till Miriams integritet. Calle 

avviker i sin utsaga då han beskriver relationen till sina medarbetare som vänskaplig och 

familjär med en stor öppenhet sinsemellan. Calle är också tydlig med att hans roll som chef är 

en bland många och tonar därmed ned distansen i relationen. Carin beskriver sig själv som 

tillgänglig och lyhörd. Samtidigt är Carin tydlig med att det är hon som är chef och den som 

fattar beslut. Istället för att tona ned distansen i relationen så bekräftar Carin och förstärker att 

den finns. Larsson, Lundin och Zander (2017) beskriver hur det mellanmänskliga avståndet i 

relationer mellan chef och medarbetare kan förstås. För nära relationer kan skapa 

ofördelaktiga beroendesituationer, för mycket distans riskerar istället leda till att chefen tappar 

medarbetarnas förtroende. Lagom distans beskrivs som det mellanläge som där chefen är 

tillräckligt nära för vardagsprat men ändå kan växla till att bli tjänstebetonad. Vad som är 

lagom kompliceras av att det uppfattas olika av olika personer. Dessutom påverkas vad som är 

lagom avstånd av den organisatoriska kulturen (Larsson, Lundin & Zander 2017:34).   

Utsagorna visar att både chefer och medarbetare har förväntningar på varandra men ur olika 

perspektiv. Cheferna vill ha medarbetare som tar ansvar och för att detta ska fungera behöver 

de kunna lita på sina medarbetare, känna förtroende. Cheferna vill också gärna att 

medarbetarna tar initiativ och visar engagemang, något som kan visa sig genom förslag och 

initiativ. Både ansvarstagandet och engagemanget går att koppla till delaktighet, något båda 

chefer tydligt eftersträvar. Den bild av den önskade medarbetare som växer fram har mycket 

gemensamt med ett myndigt medarbetarskap
3
. 

Medarbetarna förväntar sig chefer som har tillräcklig distans och som respekterar dem och 

visar hänsyn. De vill också ha chefer som lyssnar på dem, i huvudsak för att få bekräftelse. 

                                                 
3
 Det myndiga medarbetarskapet har fyra grundpelare: Förtroende och öppenhet, Gemenskap och samarbete, 

engagemang och meningsfullhet samt Ansvarstagande och initiativförmåga (Hällsten & Tengblad 2009:15f) 
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De vill vidare att cheferna är förebilder, något de bland annat blir genom att leva upp till 

organisatoriska värderingar. Något som framgår mindre tydligt är behovet av chefer som styr 

och organiserar. Fram växer bilden av självständiga medarbetare som är säkra i sin 

kompetens. De eftersträvar inte chefer som styr dem men behöver ibland få bekräftelse på att 

de är på rätt spår. De önskar därför chefer som kan lyssna och bekräftar dem samt ge dem 

yrkesmässigt stöd när de behöver det. Avseende det mellanmänskliga avståndet till sin chef 

finns det en föreställning om att denna inte bör vara för nära och vänskapligt även om den 

gärna kan vara informell.   

I chefernas utsagorna går att utläsa vissa intressanta skillnader. Carin arbetar som första 

linjens chef i en större kommunal organisation. Carin har ansvaret för 22 medarbetare som 

tidsmässigt är fördelade på flera skift och geografiskt på flera våningsplan. Carin har daglig 

kontakt med sina medarbetare men kan endast träffa samtliga samtidigt under 

arbetsplatsträffar. Carin ger uttryck för en ledarfilosofi som handlar om att ge sina 

medarbetare den struktur och ordning de behöver för att utöva sitt arbete, något som för Carin 

inte förutsätter nära personliga relationer. Carin beskriver sig dock som väldigt mån om sina 

medarbetare.  

Calle arbetar som första linjens chef i ett företag, som i relation till den kommunala 

organisationen är relativt liten. Calle har sex medarbetare med vilka han delar 

kontorsutrymme och träffar dagligen. Calle ger utryck för en ledarfilosofi med mindre fokus 

på struktur. Calle eftersträvar autonoma medarbetare med förmåga att leda sig själva, något 

han ger förutsättningar för genom att delegera ansvar.  

Att studiens resultat ändå pekar mot att sådan skillnader finns är intressant. Det ligger dock 

utanför ramen för denna studie att undersöka om och i så fall hur skillnader i ledarfilosofi 

eller i organisatoriska förutsättningar påverkar relationella aspekter.  

8.2 Diskussion i relation till tidigare forskning och teorier.  

8.2.1 Förändrad syn på chefskap 

Studiens resultat överrensstämmer i hög grad med den forskning som påvisat en förändrad syn 

på chefskapet men vissa skillnader finns. I Socialstyrelsen (2003), Moqvist (2005) och 

Kilhammar (2011) beskrivs att relationen mellan chef och medarbetare har påverkats av 

organisationsförändringar. Större och plattare organisationer har lett till att medarbetarna blir 

mer självständiga och får mer delegerat ansvar, samtidigt som chefernas möjlighet till kontroll 

minskar. Relationen mellan chef och medarbetare behöver därför, mer eller mindre av 

nödvändighet, baseras på förtroende och tillit. Studiens resultat ligger i linje med denna bild 

genom att det delegerade ansvaret och dess koppling till förtroende tydligt framgår. Bilden av 

den självständiga medarbetaren som framkommer i denna studie överensstämmer också med 

vad tidigare forskning visat. Denna studie har inte undersökt hur de organisatoriska 

förändringarna påverkar relationen mellan chef och medarbetare men visst stöd för detta 

antagande kan ändå ges, åtminstone utifrån äldreboendets perspektiv. Carins egen 

organisation är platt och bland medarbetarna finns de med specialistkompetenser som chefen 

själv saknar. Verksamheten pågår också dygnet runt i flera skift. Detta leder till att Carin 
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tvingas lita på sina medarbetare, både därför att hon själv saknar viss kompetens men också 

för att hon inte själv är närvarande vissa tider av dygnet. Utsagorna från bostadsbolaget 

avviker från detta mönster och visar på en skillnad från vad den tidigare forskningen visar. 

Det finns stöd för det delegerade ansvaret och självständigheten bland medarbetarna. I 

bostadsbolaget framstår dock inte det delegerade ansvaret som framtvingar utan snarare som 

en medveten, individuell såväl som organisatorisk, strategi för att skapa delaktighet och 

självständiga medarbetare. Det framstår som något bolaget strävar mot istället för att ha blivit 

"påtvingade" utifrån och därmed behövt att hantera. I denna studies resultat framgår att chefen 

Carin och samtliga medarbetare förväntar sig en viss distans och ser negativt på allt för nära 

relationer. Ur ett medarbetarperspektiv ger denna studie därför ett visst stöd för den 

traditionella chefsroll som tidigare studier beskriver (Socialstyrelsen 2003; Kilhammar 2011). 

Samtidigt förväntar sig medarbetarna respekt, hänsyn och anpassning till individuella 

förhållanden, något som överrensstämmer väl med vad Socialstyrelsen (2003) beskriver som 

viktiga värden i den nutida relationen mellan chef och medarbetare. Calle är den chef som 

tydligast kan förstås i termer av den nutida chefsrollen i sin strävan efter nära relationer och 

en utjämnad maktasymmetri.   

8.2.2 Kommunikationens betydelse 

Studiens resultat ger visst stöd för den forskning som samlats under temat kommunikationens 

betydelse. Tidigare forskning visar att lyssnandet är en viktig aspekt av relationen mellan chef 

och medarbetare, den viktigaste förmågan för en chef i enlighet med Wolmesjö (2005). I ett 

flertal studier beskrivs lyssnandet som en förutsättning för framgångsrika och förtroendefulla 

relationer (Alvesson & Sveningsson 2003; Socialstyrelsen 2003; Wolmesjö 2005). Resultatet 

av denna studie ligger i linje med denna bild, både chefer och medarbetare ser på lyssnandet 

som en viktig aspekt av relationen kopplat till förtroende och tillit. Denna studies resultat 

styrks vidare av ett flertal exempel från tidigare forskning. Alvesson och Sveningsson (2003) 

skriver att chefer använder lyssnande för att bekräfta och avlasta. Cheferna i denna studie 

beskriver att de använder lyssnandet för att bekräfta medarbetaren och dennes behov. 

Medarbetarna i denna studie beskriver att de vill att chefer lyssnar för att stödja och avlasta 

dem, men även för att visa omtanke och uppmärksamma behov. Alvesson och Sveningsson 

(2003) skriver också att lyssnandet används för att skapa engagemang eller ge förutsättningar 

för att delegera uppgifter, något som denna studie inte lyfter fram som utmärkande för 

relationen mellan chef och medarbetare. I Alvesson och Sveningsson (2003) beskrivs 

slutligen att lyssnande kan användas för att inhämta åsikter inför beslut, en aspekt av 

relationen mellan chef och medarbetare som inte är i linje med denna studies resultat.   

En perspektiv av lyssnandet som tidigare forskning lyfter fram är dialogen mellan chef och 

medarbetare, ofta kring målen med verksamheten (Socialstyrelsen 2003; Wolmesjö 2005; 

Kilhammar 2011). Med dialog avses då ett jämbördigt förhållande där bägge parters åsikter 

väger lika tungt (Cuncliff & Eriksen 2011). I denna studies resultat finns begränsat stöd för 

denna kommunikationsform. Medarbetarna i studien beskriver behovet av att kunna bolla 

tankar och idéer med sin chef. Jag menar dock att det inte handlar om dialog i den mening 

som här avses, med innebörden att relationen är jämbördig och åsikterna väger lika. 

Medarbetarna vänder sig till chefen för att denne är just chef och inte jämbördig, för att få 
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bekräftelse från någon som står högre upp i hierarkin. Det fins även stöd för det omvända, att 

cheferna använder begreppet dialog när de egentligen vill ha en avrapportering från en 

medarbetare, det vill säga något en underställd vanligtvis ger till en överordnad. Det som 

saknas helt i denna studie är stöd för att dialogformen används för samtal kring målen med 

verksamheten. En förklaring kan vara att studien inte behandlar medarbetarsamtal, vilket 

skulle kunna vara det naturliga forumet för denna typ av dialog.   

8.2.3 Feminisering av ledarskapet 

Det tredje temat behandlar feminiseringen av ledarskapet, något som får visst stöd i denna 

studies resultat. I Wolmesjös (2005) avhandling beskrivs en genusdimension där kvinnliga 

politiker och tjänstemän redogör för ett önskat ledarskap ur olika perspektiv. Kvinnor lyfte 

fram vikten av att vårda relationen till underställda medan männen istället poängterade 

betydelsen av ett coachande förhållningsätt (i betydelsen aktivt lyssna och hjälpa medarbetare 

att själva formulera lösningar på problem). I denna studie framgår intressanta skillnader som 

delvis motsäger detta. I Carins utsagor finns visst stöd för vikten av att vårda relationen, 

främst genom omtänksamhet och stöttning. Det finns dock inget stöd för att hon prioriterar 

relationsskapande före andra aspekter. Viktigast för Carin är att hennes medarbetare känner 

sig trygga i vad de gör, något de får genom struktur, ordning och reda. I Calles utsagor finns 

relativt starkt stöd för att han prioriterar relationsskapande. Bland annat ger han tydligt utryck 

för en vilja att till sina medarbetare skapa nära och förtroendefulla relationer med stor 

öppenhet. Calle är samtidigt en starkt anhängare av det som beskrivs som ett coachande 

förhållningssätt, ett perspektiv som helt saknas i utsagorna från Carin. Denna studies resultat 

överensstämmer således med Wolmesjös (2005) beskrivning av en genusdimension på ett 

plan, det coachande förhållningssättet, som tydligt prioriteras av den manliga chefen. Vad 

avser betydelsen av att vårda relationer är fallet det omvända, genusdimensionen framgår inte 

då resultatet visar att den manliga chefen prioriterar detta i större utsträckning än den 

kvinnliga. Fonda (1997) och Ford (2006) kopplar skillnader i relationer mellan chefer och 

medarbetare till maskulina respektive feminina ledarstilar. Den maskulina ledarstilen 

fokuserar på resultat och beskrivs som rationell, styrande och kontrollerande samt med en 

distanserad relation till underställda. Den feminina ledarstilen utmärks av relationsfokus, 

delegerat ansvar, delaktighet samt emotionellt och praktiskt stöd. Även här finns intressanta 

skillnader och likheter med denna studies resultat. Carin ger uttryck för en relativt styrande 

ledarstil med fokus på struktur och en viss distans till sina medarbetare. Carin eftersträvar 

också delaktighet och ser det som sin uppgift att tillse att medarbetarna får det stöd de 

behöver. Carin har sålunda en blandad stil med inslag av både det maskulina och feminina. 

Calle eftersträvar autonoma medarbetare och hög delaktighet, vilket han vill uppnå genom att 

delegera ansvar. Calle eftersträvar också nära och förtroendefulla relationer till sina 

medarbetare. Calle har således tydliga inslag av den feminina ledarstilen. Vad avser 

medarbetarna i denna studie så uppskattar de en chef som lyssnar och bekräftar samt kan ge 

praktiskt stöd i form av ett bollplank. De vill också att chefen har en viss distans för att inte 

underminera dennes förmåga att fatta beslut. Medarbetarnas önskade chef har följaktligen 

inslag av både den feminina och maskulina ledarstilen. Ford (2006) skriver att ledarstilen inte 

är kopplad till kön utan istället kan förklaras av organisatoriska förväntningar på ledarskapet.          
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8.2.4 Individualiserade relationer  

Det fjärde temat från den tidigare forskningen utgår från idén att chefer har och behöver ha 

olika typer av relationer till olika medarbetare. Dansearu, Graen och Haga (1975) menar att 

relationen mellan chef och medarbetare kan vara av två typer: chefskapsrelationer respektive 

ledarskapsrelationer. I den förstnämnda är relationen mer formell och med låg grad av 

individuell hänsyn. I den sistnämnda utmärks relationen av öppenhet, förtroende  

omtänksamhet och ärlighet. Cheferna i denna studie kan beskrivas ha en blandning av 

ledarstilarna. I utsagorna från Carin går att utläsa mycket av ledarskapsrelationer, främst 

avseende förtroende och omtänksamhet. Samtidigt vill Carin ha distans och en mer formell 

relation, något som till exempel visas genom att betona chefskapet. I utsagorna från Calle 

framgår en strävan efter ledarskapsrelationer till samtliga medarbetare. Ur medarbetarnas 

utsagor framgår att de vill ha en blandning av chefskaps- och ledarskapsrelationer med tonvikt 

på det sistnämnda. Medarbetarna önskar en öppen och förtroendefull relation som även har en 

viss distans och till del är formell. Studien från Dansearu, Graen och Haga (1975) visade att 

chefer kan ha olika relationer till olika medarbetare. Andra studier betonar istället vikten av 

individanpassade relationer utifrån varje medarbetares förutsättningar (Socialstyrelsen 2003; 

Kilhammar 2011). Då denna studie inte har undersökt hur de individuella relationerna mellan 

chef och medarbetare eventuellt skiljer sig är det svårt att hitta stöd för förekomsten av olika 

relationer i enlighet med Dansearu, Graen och Haga (1975), eller för individanpassade 

relationer i enlighet med Socialstyrelsen (2003) och Kilhammar (2011). 

9 Studiens resultat i relation till den teoretiska ramen 
I följande avsnitt diskussionen av resultatet i relation till den teoretiska ramen. Avsnittet 

avslutas med en metoddiskussion samt förslag på framtida forskning.  

9.1 Självbildens betydelse 
En aspekt av entitetsperspektivet är att relationer påverkas av ledares respektive medarbetares 

bilder av sig själva. I denna studie visar de intervjuade uttryck för olika typer av självbilder. 

Calle beskriver tydligt en vilja vara en informell chef som är en i gruppen. Utifrån den 

organisatoriska kontext han befinner sig i är detta troligtvis en form av relation som är 

accepterad och fungerade. Calle arbetar i ett relativt litet arbetslag där han träffar sina 

medarbetare dagligen. Calle har arbetat sig upp "från golvet" och har samma 

kunskapsmässiga och organisatoriska bakgrund som sina medarbetare. Calle tror starkt på 

delegerat ansvar vilket förutsätter att han och medarbetarna är ärliga och förtroliga med 

varandra avseende hur arbetet utvecklar sig. Sammantaget finns en god samstämmighet 

mellan Calles självbild och den kontext han befinner sig i. Miriam arbetar i samma 

organisation som Calle men i en annan position. Miriams självbild kan beskrivas som 

självständig och med en tydlig integritet. Miriam har en självständig roll, specialistkompetens 

och förväntar sig respekt och hänsyn från sin chef. Det är rimligt att anta att Miriams 

förhållningssätt och självbild påverkar relationen till Miriams chef och bägges 

handlingsutrymme att agera.  

Självbilden hos Carin är tydligt, hon är den formella chefen med det största ansvaret. I denna 

självbild finns också en oro kring att allt för vänskapliga relationer underminerar 
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förutsättningarna för beslutsfattande. Detta leder i sin tur till distanserade relationer till 

medarbetarna, något som också bekräftas av medarbetarna själva. Molly arbetar i samma 

organisatoriska kontext som Carin och har i likhet med Miriam en specialistkompetens. Molly 

ger också utryck för en bild av sig själv som självständig med både stor frihet och stort 

ansvar. I relationen till chefen visar detta sig genom en vilja att diskutera för att få bekräftelse 

men utan att förvänta sig kompetensbaserade svar. Molly beskriver vidare en förväntan om en 

distanserad relation med samma motiv som Carin, oro för underminering av beslutsförmågan. 

Mollys självbild som självständig kan antas påverka relationen till hennes chef och Mollys 

utsagor ger visst stöd för detta. Relationen till sin chef beskriver till exempel Molly som 

professionell och inte som vänskaplig. 

9.2 Asymmetriska relationer 
I fallet med äldreboendet ger både chef och medarbetare uttryck för asymmetriska relationer. I 

samtliga medarbetares utsagor finns en förväntan om att den formella chefen är den som styr 

och organiserar. Det finns också en uttalad hierarki där chefen beskriver sig själv som chef 

med det största ansvaret och medarbetarna bekräftar även denna bild. Samtidigt finns det 

också stöd för mer jämställda relationer. Molly har till exempel ett stort individuellt ansvar 

och rätten att fatta vissa beslut som hennes chef inte har, något som gör deras relation mer 

jämställd i detta avseende. I bostadsbolaget är de asymmetriska relationerna inte lika uttalade 

eller förväntade, även om de är närvarande. Bostadsbolagets organisatoriska policy att 

delegera ansvar tyder på en intention från deras sida att jämna ut asymmetrier, något som 

Calle är en stark anhängare av. Utsagorna från Miriam stödjer till del detta. Miriam beskriver 

relationen till sin chef som relativ jämställd även om det finns en tydlig förväntan om 

asymmetri i hennes önskan om chefen ska leda och styra. Samtidigt förväntar sig Miriam 

också att hennes chef har likvärdig eller större fackkompetens än vad hon själv har. 

Utsagorna från samtliga medarbetare ger ett starkt stöd för idén om ett utbyte mellan ledare 

och följare. Medarbetarna beskriver att de vill bli lyssnade på men inte främst för att få gehör 

utan för att få bekräftelse. Utsagan från Carin bekräftar också detta i beskrivningen att den 

viktigaste funktionen för henne som chef är att lyssna på sina medarbetare.   

9.3 Ledarskap utanför den formella positionen 
Samtliga intervjuade medarbetare beskriver aktiviteter med relation till ledarskap. Molly har 

ett stort ansvar på äldreboendet med beslutsmandat inom sitt område, något som kräver 

samordning och tydlig kommunikation med en mängd inblandade parter. Maj har en 

administrativ befattning men också samordningsansvar inom begränsade områden. För att 

detta ska fungera krävs kommunikation, dialog och lyhördhet från hennes sida. Miriam har en 

specialistkompetens inom bolaget. För att fungera effektivt behöver Miriam inhämta underlag 

från andra. Miriam behöver också ge återkoppling till andra i organisationen i syfte att 

förbättra verksamheten. För detta krävs förmåga att lyssna men också att kunna ge effektiv 

feedback på ett sätt som skapar förutsättningar för utveckling. Sammantaget uppvisar de 

intervjuade medarbetarna flera aspekter av ledarskap trots att de inte har formella positioner 

som chefer. Denna studie ger således stöd för att ledarskap förekommer utanför den formella 

positionen.             
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9.4 Kontextens betydelse 
Ur ett relationellt perspektiv uppstår ledarskap i en kontext som påverkar den relationella 

dynamiken. Ledarskapet påverkas således av den kontext det uppstår i och de förväntningar 

som finns på ledarskapet inom denna kontext. På äldreboendet ger medarbetarna uttryck för 

en förväntan om ett mer distanserat ledarskap och en professionell relation till chefen baserad 

respekt. Detta är också denna form av ledarskap som den formella chefen ger uttryck för att 

vilja leverera. På bostadsbolaget är det svårare att dra några slutsatser då de intervjuade finns 

på olika delar i organisationen. Sammantaget verkar dock finnas en förväntan om relationer 

baserade på respekt och förtroende. Bolaget verkar vidare vilja utjämna asymmetrier, vilket 

blir en påverkande faktor för uppkomsten av relationellt ledarskap. I utsagan från Miriam 

beskrivs relationen till chefen som informell, professionell och jämställd. När Calle beskriver 

sitt ledarskap är det i termer av närhet, öppenhet och förtroende, något Calle också beskriver 

är eftersträvat från organisationen. I bolaget verkar det således finnas en förväntan om ett 

ledarskap med relativt nära och informella relationer mellan chef och medarbetare.         

9.5 Egna reflektioner kring resultatet i relation till den teoretiska ramen  
Under inläsningen av den teoretiska ramen det blivit tydligt att entitetsperspektivet bygger på 

en annan kulturell kontext än den svenska. Det finns ett tydligt hierarkisk grund där 

relationerna mellan ledare och följare förutsätts baseras på asymmetri och respekt för chefen i 

egenskap av en innehavare av en formell position. Det finns därför anledning att ifrågasätta 

relevansen för denna del av teorin i en svensk kontext, som i sin grund är mer jämställd och 

informell (Backström, Granberg & Wilhelmsson 2008:44).  

En intressant aspekt av resultatet är hur medarbetarna använder sig av sina chefer för att få 

bekräftelse, något som väcker flera tankar. Egen erfarenhet styrker detta, att vi ibland behöver 

få reda på om vi är på rätt spår eller helt enkelt bli sedda och uppmärksammade. I studien 

intygas detta av samtliga medarbetare oavsett befattning, även från de som beskriver sig ha 

självständiga arbeten och egentligen inte behöver styrning och ledning i någon större 

omfattning. Ändå säger de sig behöva en chef - varför? Kan det vara så att positionen som 

chef på våra arbetsplatser egentligen inte behövs för ledning och styrning, åtminstone inte för 

alla? Positionen som chef behövs kanske däremot för att fylla ett behov av bekräftelse och 

uppmärksamhet, något vi alla behöver men har svårt att ge till oss själva. 

9.7 Metoddiskussion samt förslag på framtida forskning  
I detta avsnitt diskuteras studiens metodologiska val utifrån utvalda aspekter. Slutligen ges 

förslag på fortsatt forskning inom området. 

9.7.1 Urvalet 

I denna studie har urvalet bestått av chefer och medarbetare från samma enhet respektive 

olika enheter. Om studiens syfte hade varit att utforska specifika relationer hade detta varit ett 

problem. I denna studie har dock syftet varit att finna generella och inte specifika aspekter av 

relationen mellan chef och medarbetare, varvid urvalet ändå bedöms som relevant. För att få 

tag på informanter från bostadsbolaget utgick en förfrågan till bolagets HR- chef. Det hade 

varit önskvärt med ytterligare en informant från bolaget i en operativ befattning. Frånfallet 

bedöms dock inte påverka validitet eller reliabilitet negativt i en utsträckning som gör det 
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problematiskt för studiens trovärdighet. Att HR- chefen har stått för urvalet är givetvis en 

faktor att beakta och utsagorna från informanterna från bostadsbolaget har kritiskt granskats 

utifrån denna aspekt. Av studiens deltagare är cheferna av olika kön. Samtliga medarbetare är 

dock av kvinnligt kön. Det hade varit önskvärt och intressant med en större könsvariation 

bland medarbetarna för att få ökad förståelse för denna faktors  påverkan på de relationella 

aspekterna.        

9.7.2 Intervjuguide och genomförande  

I denna studie använde jag en semistrukturerad intervjuguide med tematiskt ställda frågor. 

Under transkriberingen av materialet noterades att frågeställningarna kunde ha varit mer 

konkreta för att få mer relevant data. Min egen oerfarenhet lyste också igenom där vissa svar 

under intervjun kunde ha följts upp med följdfrågor för att ringa in fenomenet tydligare. De 

första tre intervjuerna genomfördes under två dagar vilket ledde till viss intervjumättnad, det 

blev helt enkelt svårare att hålla uppe koncentrationen och ha fullt fokus under den tredje 

intervjun. En del av bristen på fokus går säkerligen att förklara med oerfarenhet, men då 

fenomenet inte uppstod under de efterföljande två intervjuerna är det rimligt att anta att det 

finns en övre gräns för hur många intervjuer som kan och bör genomföras under kort tid.     

9.7.3 Analysförfarandet 

Under genomförandet av analysen följdes inte en specifik metodmall, istället hämtades 

inspiration från två artiklar som beskriver processens genomförande (Graneheim & Lundman 

2004 samt Elo & Kyngäs 2007). Den kvalitativa innehållsanalysen har upplevts som relevant 

för denna typ av analys. En utmaning ligger i att kondensera tillräckligt mycket utan att göra 

avkall på det faktiska innehållet. I detta fall valdes ett färre antal teman, fler hade kanske varit 

önskvärda för att fånga fenomenets komplexitet.     

9.7.4 Förslag på framtida forskning 

I denna studie har syftet varit att genom intervjuer fånga aspekter av relationen mellan chef 

och medarbetare. Att ta del andras berättelser är fascinerande och intressant men det som 

saknas är den faktiska handlingen. Ett sätt att utveckla forskningen kring de relationella 

aspekterna av ledarskap vore att genomföra observationer av det faktiska agerandet. Hur tar 

sig de relationella aspekter uttryck i praktiken och hur påverkar det aktörerna?    

Syftet med denna  studie har inte varit att specifikt undersöka genusdimensionen av relationen 

och ledarskapet, studiens resultat pekar emellertid åt att det finns intressanta genusspecifika 

skillnader. Då det finns stereotypa föreställningar kring ledarskap kopplat till genus vore det 

intressant att undersöka hur stödet för detta ser ut i en svensk kontext. Denna studie visar även 

att det finns genusskillnader som motsäger stereotyperna, något som också är relevant att 

studera vidare. Forskningen kring en feminisering av ledarskapet är även den intressant och 

bör utforskas vidare i en svensk kontext, särskilt i aspekten relationellt ledarskap.  

Studien resultat visar på intressanta skillnader i ledarfilosofi hos de intervjuade cheferna. Att 

djupare undersöka på vilket sätt chefers människosyn och uppfattning om den egna rollen 

påverkar relationerna på arbetsplatsen skulle kunna öka vår förståelse för relationen ur ett 

chefsperspektiv.      
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Slutligen är den organisatoriska kontexten mycket intressant och relevant för att förstå de 

relationella aspekterna. Vidare forskning kan mycket väl studera hur den organisatoriska 

kontexten påverkar uppkomsten av och förutsättningarna för ett relationellt ledarskap.  
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Bilaga 1: Intervjuguide chef 
Bakgrundsfrågor 

Namn 

Ålder 

Utbildningsbakgrund 

Befattning 

Beskrivning av arbetsdagen  

Beskriv en vanlig arbetsdag 

Arbetsuppgifter? 

Möten? 

Stress? 

Trivsel? 

Beskrivning av egen organisation 

Hur skulle du beskriva den övergripande organisationen i det företag/den verksamhet du 

arbetar i? 

Hierarkisk/platt?  

Formell/informell? 

Hur fattas beslut? 

Möjlighet att påverka beslut? 

Samarbete mellan olika enheter inom organisationen? Exempel? 

Samtalsklimatet? 

Synen på medarbetare, medarbetarnas roll? 

Synen på ledare, ledarnas roll? 

Egen uppfattning om ledarskap 

Vad är viktigt för dig som ledare? 

Vilken roll antar du som ledare? 

Vad eftersträvar du som ledare? 

Hur tror du att dina medarbetare skulle beskriva dig som ledare? 

Relation till medarbetare 

Hur skulle du beskriva din relation till dina medarbetare? 

Hur ofta träffar du dina medarbetare? Personliga möten? Beskriv hur ett sådant möte kan se ut 

Hur tänker du kring förslag eller initiativ som kommer från medarbetare?   

Hur tänker du kring att ge uppskattning och feedback till dina medarbetare? 

Vilka förväntningar har du på dina medarbetare? 

Känner du att du har förtroende för dina medarbetare? 

Beslutsfattande och samarbete 

Beskriv hur går ett typiskt möte inom ditt arbetslag går till. 

Vilket brukar vara syftet med era möten? 

Vem leder mötet? 
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Förväntas du eller andra ha förberett något till mötet? 

Vem tar initiativ på mötet?  

Hur fördelas ordet? 

Om det ska fattas ett beslut på mötet beskriv hur det går till 

Beskriv hur ni samtalar med varandra på mötet. Envägs-, tvåvägs-, flervägs? 

Beskriv hur ni samarbetar inom ditt arbetslag. Exempel?  

 

Kommunikation 

Hur sprids information inom din organisation (den övergripande)?   

Hur sprids information inom ditt arbetslag? 

Möjlighet att påverka 

Hur skulle du beskriva dina medarbetares möjlighet att påverka sin egen arbetssituation? 

Arbetstider? 

Beslut? 

Vad de ska göra på arbetet? 

Hur de ska utföra arbetet? 

Sin arbetsbelastning? 

Sin lön? 

Sin personliga utveckling? 

 

Ansvar 

Som chef, hur skulle du beskriva ditt ansvar för verksamhetens resultat  

Hur skulle du beskriva dina medarbetares ansvar för verksamhetens resultat  

Vad tänker du kring dina medarbetares möjligheter att ta ansvar för verksamhetens resultat 

Upplever du att din organisation uppmuntrar medarbetare att ta mer ansvar genom att till 

exempel erbjuda högre lön?  

Vad tänker du kring dina medarbetares möjligheter att säga nej till ansvar?   

Egna reflektioner 

Har du något du vill tillägga eller förtydliga?  
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Bilaga 2: Intervjuguide medarbetare 
Bakgrundsfrågor 

Namn 

Ålder 

Utbildningsbakgrund  

Befattning 

 

Beskrivning av arbetsdagen  

Beskriv en vanlig arbetsdag 

Arbetsuppgifter? 

Möten? 

Stress? 

Trivsel? 

Beskrivning av egen organisation 

Hur skulle du beskriva den övergripande organisationen i det företag/den verksamhet du 

arbetar i? 

Hierarkisk/platt?  

Formell/informell? 

Hur fattas beslut? 

Möjlighet att påverka beslut? 

Samarbete mellan olika enheter inom organisationen? Exempel? 

Samtalsklimatet? 

Synen på medarbetare, medarbetarnas roll? 

Synen på ledare, ledarnas roll? 

 

Relation till chef 

Hur skulle du beskriva din relation till din chef 

Hur ofta träffar du din chef personligen? Beskriv hur ett sådant möte kan se ut 

Vad är det bästa med din chef? 

Finns det något som din chef behöver utveckla i rollen som chef? 

Vad gör din chef om du kommer med ett förslag eller ett initiativ? 

Upplever du att din chef lyssnar på dig?   

Upplever du att du får du bekräftelse eller feedback från din chef på dina arbetsinsatser?  

Vilka förväntningar har du på din chef? 

Känner du att du har förtroende för din chef? 

 

Relation till kollegor 

Hur skulle du beskriva din relation till dina kollegor? 

Hur ofta träffar du dina kollegor? Beskriv ett sådant möte? 
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Upplever du att du får uppskattning och feedback från dina kollegor på dina arbetsinsatser? 

Känner du att du har förtroende för dina kollegor? 

 

Beslutsfattande och samarbete 

Beskriv hur går ett typiskt möte med ditt arbetslag går till. 

Vilket brukar vara syftet med era möten? 

Vem leder mötet? 

Förväntas du eller andra ha förberett något till mötet? 

Vem tar initiativ på mötet?  

Hur fördelas ordet? 

Om det ska fattas ett beslut på mötet beskriv hur det går 

Beskriv hur ni samtalar med varandra på mötet. Envägs-, tvåvägs-, flervägs? 

Beskriv hur ni samarbetar inom ditt arbetslag. Exempel?   

 

Kommunikation 

Hur sprids information inom din organisation (den övergripande)?   

Hur sprids information inom ditt arbetslag? 

 

Möjlighet att påverka 

Hur skulle du beskriva din möjlighet att påverka din egen arbetssituation? 

Arbetstider? 

Beslut? 

Vad du ska göra på arbetet? 

Hur du ska utföra ditt arbete? 

Din arbetsbelastning? 

Din lön? 

Din personliga utveckling? 

 

Ansvar 

Som medarbetare, hur skulle du beskriva ditt ansvar för verksamhetens resultat  

Hur skulle du beskriva chefens ansvar för verksamhetens resultat 

Hur skulle du beskriv dina möjligheter att ta ansvar för verksamhetens resultat  

Upplever du att du uppmuntras till att ta mer ansvar genom att till exempel få högre lön? 

Hur upplever du dina möjligheter att säga nej till ansvar  

 

Egna reflektioner 

Har du något du vill tillägga eller förtydliga? 
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Bilaga 3: Informationsbrev 

 

Här följer lite information inför den kommande intervjun. 

Till att börja med ber jag att få tacka för att du tar dig tid att medverka, ditt deltagande är 

mycket värdefullt för min studie! 

Om du skulle ändra dig angående din medverkan så du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande. Detta gäller både innan, under och efter det att intervjun är genomförd.  

Jag kommer att spela in intervjuerna för att mina analyser av intervjusvaren ska bli så 

tillförlitliga som möjligt. Det är önskvärt om jag kan genomföra intervjun med dig i ett ostört 

utrymme, till exempel i ett kontorsrum eller i en konferenslokal.     

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och endast behandlas av mig som forskare. 

Studien kommer inte att innehålla några personuppgifter om dig som informant, dina svar 

kommer att avidentifieras och information som skulle kunna identifiera dig kommer att 

förändras eller uteslutas. Även arbetsplatsens/företagets namn kommer att bytas ut mot en mer 

generell beskrivning. Inspelningar av intervjuerna kommer att förvaras på ett säkert sätt och 

raderas när studien är avslutad.       

Den information som samlas in under studien får endast användas i forskningssyfte och får 

därmed inte användas eller lånas ut till andra, icke-vetenskapliga, sammanhang.      

 

Med vänliga hälsningar 

 

Marcus 

 

 


