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Sammanfattning

Denna studie syftar till att förstå chefers relationer till sina medarbetare och hur de konstruerar en offentlig 

och privat sfär. Studien vill med hjälp av chefers egna upplevelser förstå hur cheferna balanserar närhet och 

distans i sina relationer till medarbetarna. En kvalitativ ansats har valts och fem chefer inom den offentliga 

sektorn har intervjuats om sina upplevelser av att skapa relationer till medarbetare. Det empiriska materialet 

har analyserats med hjälp av Goffmans dramaturgiska teori och Scheffs teori om sociala band.

Resultatet av studien redovisar olika tillvägagångssätt en chef har för att konstruera en offentlig och privat 

sfär. Den offentliga sfären omfattar allt framträdande chefen gör inför sina medarbetare, oavsett om det är i 

hemmet eller på arbetsplatsen. Inför medarbetarna agerar cheferna alltid i rollen som chef och skapar på så 

sätt förtroende och trovärdighet i sin roll. Närhet till medarbetare upprätthålls genom vardaglig 

kommunikation och ett visst umgänge på arbetsplatsen. Distans upprätthålls genom att inte bli med vän med 

sina medarbetare eller dela med sig av sina innersta känslor. Den privata sfären innebär således ett mentalt 

inre rum dit cheferna inte släpper in sina medarbetare.

Nyckelord: Socialpsykologi, chef, medarbetare, sociala band, främre och bakre region.

2



Innehållsförteckning
1. Inledning                                                                                                                                                           .......................................................................................................................................................  4

1.1 Bakgrund och problemformulering                                                                                                                        ....................................................................................................................  4

1.2 Syfte och frågeställning                                                                                                                                          ......................................................................................................................................  5

1.3 Disposition                                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................................  5

2. Tidigare forskning                                                                                                                                             .........................................................................................................................................  6

2.1 Förändrad organisationskultur och förändrad chefsroll                                                                                         .....................................................................................  6

2.2 Förutsättningar för att skapa relationer                                                                                                                  ..............................................................................................................  7

2.3 Yrkespersonen och privatpersonen                                                                                                                         .....................................................................................................................  9

2.4 Summering av tidigare forskning                                                                                                                         .....................................................................................................................  10

3. Teori                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................................  12

3.1 Erving Goffmans dramaturgiska modell                                                                                                              ..........................................................................................................  12

3.2 Thomas Scheffs teori om sociala band                                                                                                                 .............................................................................................................  14

3.3 Applicering av teori                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................  15

 4. Metod                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................................  17

4.1 Val av metod                                                                                                                                                         .....................................................................................................................................................  17

4.2 Val av intervjupersoner                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  17

4.3 Presentation av intervjupersoner                                                                                                                          ......................................................................................................................  18

4.4 Förstudien                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................................  19

4.5 Intervjuguide                                                                                                                                                         .....................................................................................................................................................  19

4.5 Intervjusituationer                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................  20

4.6 Analysmetod                                                                                                                                                         .....................................................................................................................................................  21

4.7 Etiska överväganden                                                                                                                                             .........................................................................................................................................  21

4.8 Avgränsningar                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................  21

4.9 Reliabilitet och validitet                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  22

5. Resultat och analys                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  23

5.1 Konstruktion av chefens offentliga och privata sfär                                                                                            ........................................................................................  23

5.2 Förhållningssätt till medarbetarens privata och offentliga sfär                                                                            ........................................................................  35

6. Avslutande diskussion                                                                                                                                     .................................................................................................................................  37

6.1 Summering                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................................  37

6.2 Övergripande diskussionen                                                                                                                                   ...............................................................................................................................  39

6.3 Relation mellan resultat och metod                                                                                                                      ..................................................................................................................  40

6.4 Implikationer för framtida forskning                                                                                                                    ................................................................................................................  40

Referenser                                                                                                                                                           .......................................................................................................................................................  41

Bilagor                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................................  43

Bilaga 1 – Intervjuguide                                                                                                                                             .........................................................................................................................................  43

Bilaga 2 – Informationsbrev till intervjupersoner                                                                                                      ..................................................................................................  44

3



1. Inledning

1.1 Bakgrund och problemformulering

Vad som gör en ledare framgångsrik är en omdiskuterad fråga. Svaren är många och ledarskap är ett ämne

som ständigt är under granskning och diskussion. I allt från vetenskaplig forskning till populärvetenskapliga

böcker går det att hitta en mängd olika förklaringar till hur en ledare ska vara och bete sig. Framgångsrikt

ledarskap förklaras genom allt från olika ledarstilar och ledaregenskaper till situationen för ledarskapet och

gruppsammansättningen. Inom ämnet organisation finns inget annat område som kan konkurrera med att

vara  så  beforskat  som  området  ledarskap  och  chefskap.  Därav  är  även  åsikterna  många  kring  vilka

egenskaper som bäst passar en ledare och vilken roll ledaren ska ha i gruppen. Begreppet ledarskap kan

definieras på olika sätt, men förklaras ibland som en informell position där funktionen skapas av den som

utövar ledarskapet. Nära besläktat till ledarskap är chefskap som till stor del är likt ledarskap men med en

avgörande  skillnad.  Chefskap  beskrivs  som  en  formell  position  där  funktionen  utgörs  av  att  vissa

befogenheter automatiskt följer med ställningen. Utmärkande för chefskap är makt genom arbetsgivaransvar,

medan ledarskap ger makt genom personliga egenskaper.1

Med den formella positionen som chefsrollen innebär kommer särskilda krav på hur ledarskapet ska utövas.

Chefsrollen har specifika förutsättningar och kräver en ledare som agerar utifrån den givna rollen. Att som

chef vara personlig men inte privat mot sina medarbetare är en devis som många säkert har hört. Detta kan

tänkas betyda att chefen delar med sig av valda delar om sig själv, men samtidigt inte blir för privat och

närgående. Som chef anses det framgångsrikt att inte vara alltför öppen med sitt privatliv och således inte

vara allt för nära sina medarbetare. Gervase R. Bushe som forskat om organisation och ledarskap, beskriver

detta  som  en  differentierat  ledarskap.  Nyckeln  till  framgångsrikt  ledarskap  ligger  i  att  ledarens

arbetsrelationer präglas av en balans mellan närhet och distans till medarbetarna. Balansgången utgörs av att

ledaren lyckas hålla en jämvikt mellan motpolerna tillhörighet och individualitet. Det är två ångesttillstånd

som påverkar våra beteenden, separationsångesten och rädslan att bli lämnad ensam och intimitetsångesten

som består i rädslan att komma för nära och bli uppslukad. När ledaren lyckas hålla en jämvikt mellan dessa

två extremer uppstår det differentierade ledarskapet och ledaren klarar av att leva upp till gruppens och sina

egna förväntningar.2

Utifrån Bushe går det att argumentera för att en framgångsrik chef är den som på ett lyckat sätt kan förhålla

sig till närhet och distans gentemot dem som ska ledas. Chefen kan dra en gräns mellan den offentliga och

privata sfären. Jag delar denna mening gällande framgångsrikt ledarskap, men ställer mig frågande till hur

detta konstrueras i praktiken. Hur gör chefen för att vara nära men ändå hålla distans? I interaktionen mellan

medarbetare och chef, måste chefen avgöra för vad som är offentlig och vad som är privat. Detta gäller både

vad chefen själv delar med sig av, men även hur chefen förhåller sig till vad medarbetarens delar med sig av.

Gränsen för vad som är för nära och vad som är för distanserat är hårfin och frågan som kvarstår är  hur

ledaren gör för att konstruera det offentliga och det privata? När är gränsen för sfärerna dragen och vilka

1� Svennerstål 1996:15
2� Bushe 2010:107–109
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tillvägagångssätt ska ledaren använda sig av för att lyckas hålla en jämvikt mellan dessa. Som ovan nämnt

för alla individer en kamp mellan separationsångest och intimitetsångest. Oron för att antingen komma för

nära eller att komma för långt ifrån är således ett problem som finns även hos den som leder. Det är enkelt att

i teorin förstå vad som gör en ledare framgångsrik, men är det alltid så enkelt för ledaren? Alla grupper har

olika behov och utmaningen för ledaren står i att bejaka dessa behov och rimligen måste gränsen för vad som

räknas som för nära och för distanserat variera mellan olika grupper. När vet ledaren att den står jämt på

vågen mellan distans och närhet?

1.2 Syfte och frågeställning

Studiens syfte är att  studera chefers upplevelse av interaktionen med sina medarbetare för att  förstå hur

gränsen mellan offentlig och privat sfär konstrueras. Vidare ämnar studien skapa förståelse för hur chefer

balanserar närhet och distans i sina relationer med medarbetarna. Ett genomgående tema för studien är att

förstå fördelar och nackdelar med att kunna balansera närhet och distans. Syftet har mynnat ut i följande

frågeställningar:

• Hur konstruerar chefen gränsen mellan sin egen offentliga och privata sfär?

• Hur förhåller sig chefen till medarbetarens offentliga och privata sfär?

1.3 Disposition

I  följande  kapitel  presenteras  den  tidigare  forskning  som  är  relevant  för  studiens  syfte.  Den  tidigare

forskningen ämnar ge en bakgrund till ämnet och perspektiv på studiens problemformulering. Efter detta

presenteras de teorier som kommer att användas. På detta följer ett kapitel som presenterar och motiverar

studiens metodval.  Här redogörs  både för hur  det  empiriska materialet  har  samlats  in samt hur  det  ska

analyseras.  Efterföljande  kapitel  presenterar  studiens  resultat  tillsammans  med  tolkning  utifrån  teori.  I

studiens avslutande kapitel presenteras en diskussion av resultatet samt implikationer för vidare forskning.
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2. Tidigare forskning

Detta kapitel kommer behandla tidigare forskning som är relevant utifrån studiens syfte och frågeställning.

Insamling av tidigare forskning har skett genom vetenskapliga artiklar och litteratur på området. Kapitlet

kommer redogöra för vilka förändringar som skett inom organisation och ledarskap som påverkat rollen som

chef. Vidare kommer skapandet av sociala relationer att diskuteras och vilka konsekvenser det får för chefens

särskiljande av yrkesliv och privatliv.

2.1 Förändrad organisationskultur och förändrad chefsroll

En  förändrad  organisationskultur  på  dagens  arbetsplatser  ställer  nya  krav  på  ledarskap.  Dagens

organisationer utgörs allt mindre av hierarkiska strukturer där manliga normer är rådande, och allt mer av

platta organisationer som värnar om relationer och samarbete.3 Organisationer som utgörs av ett byråkratiskt

ledarskap  har  blivit  allt  mer  omoderna.  Martha  Blomqvist  belyser  i  sin  doktorsavhandling  1994  hur

förändrade hierarkier har satt fokus på nya ledarstilar där relationsskapande och informell kommunikation är

betydelsefull.  De  nya  organisationsformerna  kräver  ett  ökat  samarbete  mellan  chefen  och  de  anställda.

Chefens förmåga att hantera och skapa personliga relationer har fått större betydelse och kan vara avgörande

för att  organisationen ska fungera.4 1990-talet präglades av att  paradigmskifte inom ledarskapsforskning.

Nya modeller för att förstå ledarskap och arbetsledning av anställda presenterades.5 I de nya organisationerna

där gemensamma värderingar styr verksamheten är förtroende mellan chef och medarbetare en förutsättning.

Enligt Martha Blomqvist går de nya ledarstilarna allt mer går i linje med vad som ansetts vara kvinnliga

egenskaper. Ett relationsorienterat och mer humanistiskt ledarskap anses vara framgångsrikt i synnerhet ur

produktivitetssynpunkt.6

Martha  Blomqvist  som  studerat  betydelsen  av  nya  organisationsstrukturer  för  högutbildade  kvinnor

problematiserar organisationskulturens roll för att efterleva de nya organisationsstrukturerna. Blomqvist har

genom  intervjuer  och  telefonenkäter  med  kvinnor  inom  data-  eller  reklamföretag,  studerat  hur

tjänstesamhället ökar kvinnors möjlighet i arbetslivet. Bland annat visar Blomqvists studie att formerna för

gemenskap påverkas av företagets dynamik mellan män och kvinnor. Arbetsplatser som inte präglas av en

stark mansdominans lyckas  bättre  med att  skapa förutsättningar  för alla  anställda att  umgås.  Blomqvist

påvisar positiva effekter när arbetsplats värnar om det sociala livet och skapar förutsättningar för samtliga

anställda att skapa personliga relationer. Företagsfester och middagar dit familjemedlemmar bjuds in är ett

sätt att forma en social gemenskap på arbetsplatsen. Den sociala gemenskapen bidrar med positiva effekter

såsom lojalitet och motivation hos de anställda.7 En företagskultur som präglas av öppenhet och förtroende

mellan  överordnad och  underordnad  skapar  trygghet  och  minimerar  missförstånd.  8 Håkan Svennerståls

doktorsavhandling från 1996, på ämnet chefskap och ledarskap, betonar vikten av att vårda sociala relationer.

3 ⇥Blomqvist 1994:46
4 ⇥Blomqvist 1994:50

5 �Svennerstål 1996:72
6 ⇥Blomqvist 1994:52

7 ⇥Blomqvist 1994:105ff
8 ⇥Blomqvist 1994:108
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Svennerstål har genom en omfattande undersökning innehållande både enkäter och intervjuer studerat vad

som utmärker ett framgångsrikt ledarskap. Svennerstål menar att en chef måste kunna hantera relationen till

kollegor och medarbetare för att uppnå sina och verksamhetens mål. De framgångsrika cheferna utmärks

genom en förmåga att kommunicera med sina anställda. De arbetar aktivt med sitt ledarskap och lär känna

sin egen ledarstil.9 De starka cheferna prioriterar att vara med sina medarbetare och värnar om den personliga

relationen till varje anställd.10

Svennerstål gör även en problematisering av begreppen chefskap och ledarskap. Nya organisationer gör det

mer väsentligt att särskilja begreppen från varandra. En chef har enligt Svennerstål formella ansvarsområden

och befogenheter samt leder en grupp medarbetare.11 Ledarskap däremot beskrivs av Svennerstål som ett

socialpsykologiskt  begrepp vilket  betecknar graden av inflytande någon har på en grupp.  En ledare vill

påverka gruppen och dess beteenden att nå mer än uppsatta mål.12 Utifrån de olika definitionerna går det att

förstå att skillnaden mellan ledarskap och chefskap handlar om skillnad i funktioner och mål med att leda

gruppen. I Svennerståls studie visade starka chefer en större förståelse för hur betydelsen av att skilja de båda

begreppen åt.13 En chef får sin makt från arbetsgivaren medan makten en ledare besitter baseras på personliga

egenskaper.14 Chefens förståelse för skillnaden mellan att vara chef och ledare i en grupp får konsekvenser

för hur förtroende skapas hos medarbetarna.15

2.2 Förutsättningar för att skapa relationer

I de tidigare hierarkiska organisationerna var dåliga relationer inte ett problem, då strukturerna byggde på att

ge order och kontrollera. Samarbete däremot kräver ömsesidighet och öppenhet. Gervese R. Bushe menar att

de nya organisationerna måste innehålla klara relationer där medarbetare öppet och ärligt kan beskriva sina

upplevelser  och  tankar.16 Goda  relationer  är  beroende  av  en  ömsesidighet  där  relationen  skapas  kring

förtroende och tillit. Den nya chefsrollen som sätter fokus på sociala relationer och samarbete ställer således

även krav på att  som chef kunna skapa förtroende.  Självutlämnande spelar  enligt  Collins och Miller  en

betydande roll för individer i skapandet av relationer. Collins och Miller har genom en meta-analys studerat

tidigare forskning som gjorts på individers självutlämnande.17 Resultatet  visar  att  individer som avslöjar

personlig information om sig själva tendrar att bli mer omtyckta och individen själv tenderar att tycka mer

om dem som den delat personlig information med.18 Vad individen lämnar ut av sig själv varierar dels i

förhållande  till  hur  intim  informationen  är,  dels  hur  mycket  information  som  utelämnas.  Personlig

information  kan  vara  allt  från  vilken  partitillhörighet  individen  har  till  känslor  inför  en  partner. 19 En

interaktion där den ena individen delar med sig tenderar att få den som tar del av informationen att känna sig

9 �Svennerstål 1996:197

10 �Svennerstål 1996:196
11 �Svennerstål 1996:21

12 �Svennerstål 1996:21
13 �Svennerstål 1996:193

14 �Svennerstål 1996:19
15 �Svennerstål 1996:15

16 ⇥Bushe 2010:20
17 ⇥Collin & Miller,1994:460

18 ⇥Collin & Miller 1994:457
19 ⇥Collin & Miller 1994:458
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betydelsefull. Det är ett sätt att komma nära och skapa en god relation.20 Den vardagliga interaktionen är

betydelsefull  både för chefer och medarbetare. En studie gjord av Svenningsson och Alvesson visar att

chefers  sätt  att  beskriva  att  de  utövar  ledarskap  är  genom att  lyssna  och  prata  i  informella  samtal.  En

fallstudie  gjord bland cheferna på ett  stort  internationellt  företag  påvisar  att  chefers  beskrivning  av sitt

ledarskap sätter lyssnande och småpratet i fokus. Handlingar som kan tyckas vardagliga och naturliga på en

arbetsplats får en särskild betydelse när de utförs av en chef. Att lyssna på sina medarbetare menar cheferna i

studien får medarbetarna att känna sig sedda och delaktiga. Alvesson & Svenningsson framhåller att cheferna

även anser sig behöva vara glada och positiva på arbetet.21 Delgivande av information om sig själv samt

vardaglig  kommunikation är  således  viktigt  i  utövandet  av ledarskap.  Dock menar  Collins  & Miller  att

kontexten för delgivandet av personlig information är avgörande för hur den tas emot. Det är inte alltid ett

självutlämnande får positiva effekter. Ett självutlämnande vid fel tillfälle kan anses olämpligt och få motsatt

effekt. Det är inte alla som har en positiv inställning till självutlämnande och kvalitén och omfattningen av

information är betydelsefull.22 Således kan en chef som är alltför öppen med personlig information och som

delger den vid fel tillfälle snarare bli mindre omtyckt.

Gervase R. Bushe framhåller vikten av arbetsrelationer som präglas av en balansgång mellan närhet och

distans.  Relationen  mellan  chef  och  medarbetare  måste  utgöras  av  ett  klimat  där  båda  kan  dela  sina

upplevelser. För att balansera närhet och distans krävs att ledaren lyckas hålla en jämvikt mellan motpolerna

tillhörighet och individualitet. Tillhörighet hör samman med separationsångest och rädslan för att bli lämnad.

Individualitet rör intimitetsångest och rädslan att bli uppslukad. Motpolerna är två ångesttillstånd som styr

våra beteenden. Enligt Bushe har individer en benägenhet att reagera och ta ansvar för andras upplevelser

istället för att fokusera på sina egna. I sådana relationer bli chefen sammansmält med sina medarbetare och

tar ständigt ansvar för deras upplevelser. Separationsångesten tar överhand och chefen kan inte sätta gränser

för sina egna eller de andras känslor. Motsatt effekt uppstår om chefen istället låter intimitetsångesten styra.

Då blir relationen mellan medarbetare och chef för avskuren. Chefen har inget intresse av medarbetarens

upplevelser och sätter upp för stora gränser i relationen. När ledaren lyckas kontrollera sina ångesttillstånd

och hålla en jämvikt mellan dessa kan ledaren handla differentierat. Det är först då relationen kan fungera

enligt Bushe. En differentierad ledare kan vara både nära och självständig. Ledaren är medveten om sina

känslor och kan hantera dem. En differentierad ledare kan hantera hur mycket av personliga upplevelser som

ska delges samt hur medarbetarens personliga upplevelser ska hanteras. 23

En teori som används för att beskriva relationen mellan överordnad och underordnad är Leadership member

exchange  (LMX).  Teorin  utvecklades  på  1970-talet  och  försöker  förklara  det  utbyte  som  sker  mellan

exempelvis en chef och en medarbetare.24 Enligt teorin bakom LMX är varje relation och utbyte som chefen

har med varje medarbetare unik och av olika kvalité. Relationens kvalité varierar mellan en hög- och låg

grad.  LMX påverkar beteendet hos chefen såväl som hos medarbetaren. De flesta studier som gjorts på

20 ⇥Collin & Miller 1994:458

21⇥ Svenningsson & Alvesson 2003:1449
22 ⇥Collins & Miller 1994:466

23 ⇥Bushe 2010:107ff
24⇥ Wayne & Green 1993:1431
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ämnet  har  genomförts  utifrån  ledarens  perspektiv.  En  av  de  studier  som  gjorts  utifrån  medarbetarens

beteenden är Wayne och Greens, som genom en fallstudie studerat hur medarbetares beteenden påverkar

vilket utbyte som sker mellan chef och medarbetare.25 Studien utgår bland annat från en hypotes om att

utbytet  påverkas  av  chefers  intrycksstyrning.  Intrycksstyrning  är  ett  begrepp  myntat  av  Goffman26,  och

beskrivs i denna studie som de beteenden individer har för att påverka andra individers uppfattning om dem.

Vilket  utbyte  som  finns  mellan  chefen  och  medarbetarna  menar  Wayne  och  Green  påverkas  av

medarbetarnas försök att styra chefens intryck.27 Genom att låta sjuksköterskor och deras chefer svara på

enkätfrågor som rör interaktion och utbyte dem emellan har Wayne och Green fått ett resultat som påvisar att

även medarbetarens beteenden har betydelse för hur relationen till chefen ser ut. Medarbetarna har ett behov

av att styra chefens uppfattning om dem. En medarbetare som upplever uppskattning från chefen anstränger

sig för att bibehålla den uppfattningen. Interaktionen mellan chef och medarbetare och vilket utbyte som sker

påverkas således av medarbetarens vilja att göra ett gott intryck och bli omtyckt av chefen.  28 Den sociala

relationen  mellan  chef  och  medarbetare  styrs  dels  av  chefens  vilja  och  förmåga  att  interagera  med

medarbetaren, dels av medarbetarens förhållningssätt till chefen.

2.3 Yrkespersonen och privatpersonen

En chefsroll som ställer krav på ett visst självutlämnande förutsätter att chefen kan särskilja sina olika roller.

Att framgångsrikt hantera sin yrkesroll och rollen som privatperson är relevant för ledare såväl som den

enskilde  medarbetaren.  Ashforth  m.fl.  menar  att  roller  skapas  genom  att  individer  bygger  gränser  och

mentala staket runt områden de rör sig. Arbetsplatsen och hemmet är exempel på områden som individen

särskiljer.29 I en artikel utforskar Ashforth m.fl. hur övergången mellan olika roller går till och den process

som  sker  när  individen  byter  roll.  Artikeln  beskriver  individers  roller  som  antingen  segregerade  eller

integrerade.30 Gränserna mellan rollerna har olika grad av flexibilitet och genomtränglighet. Likaså varierar

kontrasten i rollernas identiteter mellan olika individer.31Individer som segregerar sina roller har stor kontrast

i  rollidentiteten och oflexibla och ogenomträngliga gränser. Individer med integrerade roller däremot har

flexibla  och  lättgenomträngliga  gränser  varpå  kontrasten  mellan  rollernas  identitet  blir  liten.32 Hur

övergången mellan individens olika roller  tar  sig  i  uttryck är  således beroende på hur segregerade eller

integrerade de är. Segregerade roller gör övergången mellan rollerna svårare och kräver mer disciplin av

individen.  Beteenden  som  spiller  över  mellan  olika  roller  kan  oftast  uppfattas  som  olämpliga  och

problematiska.  33 För chefer skulle detta innebära att en chef med segregerade roller skiljer på chefen och

privatpersonen, medan en chef med integrerade roller låter chefens och privatpersonens beteenden överlappa.

Individers skapande av yrkesroller kan även förstås genom begreppen personlig identitet och yrkesidentitet.

Den  personliga  identiteten  rör  vår  ständiga  strävan  efter  att  besvara  frågan  ”vem  är  jag”.   Personligt

25⇥ Wayne & Green 1993:1432

26 ⇥Goffman 2000:207
27⇥ Wayne & Green 1993:1434

28⇥ Wayne & Green 1993:1437ff
29 ⇥Ashforth 2000:473

30 ⇥Ashforth 2000:473ff
31 ⇥Ashforth 2000:474-475

32 ⇥Ashforth 2000:476
33 ⇥Ashforth 2000:477
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identitetsskapande  bör  förstås  som en  social  process  där  individer  söker  svar  på  vilka  de  är  i  sociala

sammanhang.  Ett  av  de  vanligaste  sociala  sammanhangen  en  individ  befinner  sig  i  är  arbetet  och

arbetsplatsen är således betydelsefull för identitetsskapande.34 Begreppet yrkesidentitet beskriver vilka vi är

på  arbetet  och  hur  vi  definierar  oss  själva  utifrån  vårt  yrke.  Identitetsskapandet  styr  vårt  beteende  och

rolltagande både på och utanför arbetet. Yrkesidentitet är relevant för att förstå vilka roller individen tar på

arbetet och dennes beteenden utifrån sitt yrke.35 Den personliga identiteten och arbetsidentiteten är tydligt

sammankopplade  och  påverkar  varandra.  Hur  väl  vi  definierar  oss  med  vårt  yrke  påverkar  också  vår

personliga identitet och vem vi anser oss vara.  36 Olika studier har gjorts på yrkesidentitet och hur dessa

påverkar vår yrkesroll. En studie gjord av Walsh och Gordon bygger på tidigare forskning av yrkesidentitet

och undersöker teoretiskt hur individer gör för att utforma en yrkesidentitet. Studien klargör att arbetsplatsen

kan användas för att utforma yrkesidentiteten. Samtidigt framhåller forskarna att individer använder sig av

olika identiteter vilka förändras beroende på vilka vi interagerar med. I olika sociala grupper utnyttjas olika

delar av identiteten och den individuella yrkesidentiteten bör ses som något flytande och varierande. Statusen

på den gruppen vi befinner oss i påverkar också vår vilja att identifiera oss med den gruppen. Det är mer

troligt att en individ i en grupp som höjer statusen använder sig av den för att skapa sin yrkesidentitet. 37

Adams och Crafford menar att en individ använder sig av nio olika strategier för att forma sin yrkesidentitet.

De nio strategierna som presenteras klargör att  individers personliga värderingar och moral  påverkas av

formandet  av  yrkesidentitet.  De  belyser  också  individers  förhållningssätt  till  att  skapa  relationer  och

interagera  med  arbetskollegor.  Relationer  framhävs  i  studien  som  viktiga  för  att  förstå  hur  individer

definierar  sig  själva och formar sin identitet  på arbetsplatsen.  Centralt  är  också att  studien påvisade att

individer har olika strategier för att balansera yrkesliv med privatliv. Individers förmåga att sätta gränser

mellan arbetsliv  och privatliv är  viktig för att  kunna prestera och hantera arbetet.  De olika strategierna

används  både  på  och  utanför  arbetet  för  att  forma  en  identitet  som  beskriver  hur  individen  är  på

arbetsplatsen.  38 Studierna  om  yrkesidentitet  är  relevanta  för  att  förstå  hur  identitetsskapande  påverkar

individer på arbetet. Studierna bidrar med förståelse för att chefers förmåga att skilja mellan privatliv och

yrkesliv påverkas av hur deras identitetsskapande ser ut.

2.4 Summering av tidigare forskning

Den  tidigare  forskningen  som  redovisats  belyser  en  förändring  i  chefsrollen  från  att  tidigare  ha  varit

beordrande  och  styrande  till  idag  vara  allt  mer  relationsorienterad  och  samarbetsfokuserad.  Nya

organisationer kräver samarbete och dialog. Chefer som har en hög social kompetens och förstår vikten av att

värna  om sin  personal  är  mer  eftertraktade.  En  chef  som både  kan  leda  och  skapa  goda  relationer  till

medarbetarna är den som sägs få mest produktiva organisationer.

Olika faktorer som påverkar chefens framgång i att skapa goda relationer har presenterats. De vardagliga

samtalen med medarbetare lyfts fram som värdefulla. Ett visst delgivande av personlig information kan göra

34 ⇥Adams & Crafford 2012:1

35 ⇥Gordon & Walsh 2008:47
36 ⇥Adams & Crafford 2012:2

37 ⇥Gordon & Walsh 2008:54ff
38 ⇥Adams & Crafford 2012:5ff
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chefen  omtyckt  så  länge  hen  lyckas  dra  gränsen  innan  information  anses  olämplig  och  opassande.

Framgångsrika chefer skapar förtroende och trovärdighet, samtidigt som de håller ett professionellt avstånd.

Chefernas skicklighet i  att  skilja mellan yrkesliv och privatliv kan tänkas påverka hur väl de balanserar

närhet och distans. Av den tidigare forskning som presenterats skisseras en bild av hur yrkesidentitet och

personlig identitet  kan användas för att  skapa förståelse för gränsen mellan en offentlig  och privat  sfär.

Individer har olika sätt för att förhålla sig till yrkesidentitet och utnyttjar olika identiteter i olika interaktioner.

Mest centralt  i den tidigare forskningen är skapandet av relationer. Frågan hur chefen är närvarande och

självständig samtidigt står  dock fortfarande obesvarad. En chef bör ha personliga relationer till  samtliga

medarbetare,  men  måste  samtidigt  vara  uppmärksam  på  när  relationen  blir  för  nära.  En  chefs

identitetsskapande påverkar deras förmåga att skilja mellan den offentliga och privata sfären. Detta knyter an

till problemformuleringen som presenterades tidigare vilken beskriver avsaknaden av forskning om chefers

konkreta upplevelser av var gränsen för närhet och distans går, och hur detta relaterar till hur chefen skiljer

mellan sin offentliga och privata sfär.
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3. Teori

I detta kapitel presenteras de teorier som kommer att användas för studien. Teorierna som kommer användas

är  Erving  Goffmans  dramaturgiska  modell  och  Thomas  Scheff  teori  om  sociala  band.  Fokus  i  den

dramaturgiska  teorin  ligger  på  begreppen  regioner,  intrycksstyrning  och  rolltagande.  Ur  Scheffs  teori

används begreppen sociala band och hur dessa påverkas av skam och stolthet.  Teorierna kommer inte att

användas i sin helhet. Mot bakgrund av mina frågeställningar har de mest användbara begreppen valts ut.

3.1 Erving Goffmans dramaturgiska modell

3.1.1 Intrycksstyrning

Goffman förklarar den sociala världen genom att jämföra den med ett skådespel. Interaktionen är den plats

där  individen  framträder  och  spelar  sina  olika  roller.  Interaktionen  inleds  med  att  individerna  söker

upplysningar och information om varandra för kunna göra sin definition av situationen.39 Det är sin utifrån

definition av situationen som individen försöker föreställa sig vilken roll som är bäst att spela i den givna

kontexten. Utifrån vilken roll individen ska ta får den veta vad som kommer att ske i interaktionen och vad

som kan förväntas av den. Målet för individen är att framställa sin person på ett sätt som anses aktningsvärt.40

Denna process kallas av Goffman för  intrycksstyrning.41 Genom att vara medveten om vilka upplysningar

individen delger till andra personer kan individen påverka vilket intryck andra får. Individen söker undvika

oavsiktliga gester och handlingar som kan anses opassande.42 Goffman använder begreppet  fasad för  att

beskriva hur individer framträder och beskriver det som individens expressiva utrustning. Det vill säga det

individen använder sig av i sitt framträdande och som får betydelse för ur individen uppfattas. Den miljö

individ befinner sig inom har exempelvis betydelse för hur fasaden ser ut. Det kan röra sig om en specifik

plats där framträdandet äger rum och som innebär att individen enbart spelar just den rollen på den platsen.

Detta kallar Goffman för inramningen.43

3.1.2 Regioner

Likt ett skådespel beskriver även Goffman hur individer rör sig mellan scenen och rummet bakom kulissen.

Framträdandet äger rum inom det Goffman kallar för främre regionen. Det är här individen framträder och

det är här individen vill ge intryck och presentera sig själv på ett passande sätt. I främre regionen försöker

individen förhålla sig till rådande normer och uppträda på det sätt som anses lämpligt. Goffman använder sig

av  anständighetsnormer  för  att  beskriva  de  regler  individen  förhåller  sig  till  i  den  främre  regionen.

Anständighetsnormer  är  dels  moraliska  normer  som  att  respektera  integritet  och  efterleva  regler,  dels

instrumentella normer som rör skyldigheter och förhållningssätt. 44

39 �Goffman 2000:11–13
40 ⇥Goffman 2000:22

41 ⇥Goffman 2000:207
42 ⇥Goffman 2000:182

43 �Goffman 2000:28–29
44 �Goffman 2000:97–98
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Bakom kulissen beskriver Goffman som den  bakre regionen. Det är här individen kan lägga undan sina

sociala roller och agera avslappnat. Inom denna region behöver individen inte tänka på vilka intryck som

förmedlas. Det är här individen kan förbereda sitt framträdande och få kontroll över de krav som rollerna

ställer.45 En individ behöver inte vara ensam i den bakre regionen, utan kan även här interagera med andra

individer.  Beteenden i  den  bakre  regionen skiljer  sig  dock  från  den  främre  på  så  sätt  att  uppträdandet

gentemot andra är mer avslappnat. I den bakre regionen använder individen ett informellt språk och beter sig

på ett sätt som kan uppfattas som mer förtroligt och hängivet.46 I likhet med skådespelare som slappnar av

tillsammans bakom kulissen kan individer i sin vardag slappna av från roller på vissa platser. Ett tecken på

hur detta tar sig i uttryck är individens humör. I den främre regionen agerar individen vanligen entusiastiskt

och glatt, medan det i den bakre regionen finns utrymme för att vara arg eller ledsen.47

För att kunna framträda och spela sina roller är det av stor vikt att individen lyckas separera den främre och

bakre regionen. Goffman menar att konflikt mellan den främre och bakre regionen kan leda till att individen

inte vet hur den ska agera och därmed får svårt att genomföra sitt framträdande. Ett sätt för individen att få

kontroll över den främre regionen är att skilja publiken i den främre och bakre regionen åt, genom en av

Goffman kallad publiksegregation. Individen har helt enkelt olika roller beroende på vilken scen den spelar

på, genom att inte låta publiken se alla roller som spelas lyckas individen med sitt framträdande och kan

upprätthålla fasaden av sig själv. 48

Goffmans beskrivning av den främre och bakre regionen skulle kunna förstås som platsbunden. Goffman

beskriver bland annat att ett framträdande i den främre regionen kan utgöras av en inramning som omfattar

möbler  och  dekor.  Även de  sätt  Goffman  exemplifierar  främre  och  bakre  region  väcker  tankar  om att

regionerna är platsbundna. Goffman tar exempel från restaurangvärlden där den främre regionen är matsalen

och den bakre regionen köket. Samtidigt säger Goffman vid ett tillfälle att ”Genom att framkalla en bakre

region-stil kan individerna förvandla vilken region som helst till en bakre region.” 49. Här framstår den bakre

regionen inte som platsbunden utan regionerna tycks snarare påverkas av vilket beteenden som förekommer i

den. Utifrån detta går det således tolka Goffman som att den främre och bakre regionen kan vara bundna till

en specifik plats, men att begreppen är mer komplexa än så och även kan inrymma beteenden och attityder

som inte är platsbundna.

3.2 Thomas Scheffs teori om sociala band

3.2.1 Sociala band

Scheff anser att det mest grundläggande mänskliga behovet är att upprätta sociala band med sin omgivning.

Att det finns starka sociala band mellan människor gör att samhället kan hållas samman och att individer kan

fungera.50 Scheff problematiserar kring hur både samhället i stort och den lilla gruppen måste förstås genom

45 ⇥Goffman 2000:102
46 ⇥Goffman 2000:114

47 ⇥Goffman 2000:117
48 �Goffman 2000:120–122

49 ⇥Goffman 2000:115
50 ⇥Scheff 1990:4
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en växelverkan mellan delarna och helheten. Gruppen förstås i relation till de individer den utgörs av, precis

som individerna förstås i relation till gruppen de befinner sig i.51 Sociala band utgörs av balans mellan närhet

och distans. Individens balansgång mellan att hålla avstånd från gruppen och samtidigt vara nära den skapar

det sociala bandet. Då tillgodoses både individens och gruppens behov och det sociala bandet förblir intakt.52

Scheff använder sig av begreppet  differentiering för att beskriva individens balansgång mellan närhet och

distans. Optimal differentiering innebär att individen är nära gruppen och förstår den men samtidigt kan se

sitt jag utanför den. Optimal differentiering gör att individen kan vara oense med gruppen utan att det sociala

bandet är hotat. Scheff varnar för att individen ska bli underdifferentierad genom att ta för stor distans från

gruppen och således inte uppfylla gruppens behov. Likaså kan individen bli  överdifferentierad och kan då

inte se sin egen självständighet utanför gruppen och därmed uppfylla sina egna behov.53 Ju bättre individen är

på  att  balansera  närhet  och  distans  desto  starkare  blir  det  sociala  bandet.  Det  sociala  bandet  behöver

utvärderas och utvecklas för att kunna förbli intakt.  I interaktion mellan individer kan det sociala bandet

skapas och underhållas, men det kan även förstöras.54

Scheff använder sig av emotionerna  skam och  stolthet för att förstå de sociala banden. Genom att urskilja

skam och stolthet i de sociala banden kan vi också förstå hur starka och svaga de är. Stolthet menar Scheff är

ett uttryck för att det sociala bandet är starkt. Stolthet uppstår när individen känner sig trygg och relationer

fungerar. Skam däremot är ett tecken på att det sociala bandet är hotat och svagt. När det sociala bandet inte

fungerar  upplever  individen  skam  och  otrygghet.55 Detta  beror  på  att  skam  och  stolthet  styrs  av  vår

föreställning om hur andra ser på oss. Individer lever i föreställningarna om vad andra tycker och tänker om

dem.56 Den mest fruktade känslan är utifrån detta resonemang skam eftersom individen då föreställer sig att

den inte är uppskattad. När individen upplever stolthet blir den däremot bekräftad och kan försäkra sig om att

omgivningen värdesätter den.57 Skam och stolthet är centrala för att förstå individers handlingar och deras

relation till andra individer.

3.2.2 The deference-emotion system

”The deference-emotion system” är Scheffs modell för socialt inflytande, och förklarar hur individer styrs av

föreställningen om andras förväntningar.58 I varje interaktion med andra finns det en risk att individen ska bli

avvisad.  Avisningen  behöver  inte  vara  uppenbar  men påverkar  individens  emotioner  och  kan  framkalla

känslan  av  skam.59 ”Deference-emotion  system”  förklarar  hur  skam  och  stolthet  skapar  konformitet.

Modellen förklarar hur konformitet uppstår utifrån osynliga belöningar och bestraffningar som är relaterade

till skam och stolthet, det vill säga när vi antingen upplever att en annan individ avvisar oss eller bekräftar

oss.60 Det är vad Scheff beskriver som det sociala inflytandet vilket begränsar och kontrollerar individens

51 ⇥Scheff 1990:9
52 ⇥Scheff  1990:4

53 ⇥Scheff 1990:4
54 ⇥Scheff 1990:6-7

55 ⇥Scheff 1990:15
56 ⇥Scheff 1990:71

57     �Scheff 1990:74–75
58     ⇥Scheff 1990:71

59⇥    Scheff 1990:74
60⇥    Scheff 1990:74
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handlingar. Upplevelsen av gemenskap och stolthet blir en belöning som gör att individen vill vara en del av

gruppen. Den positiva upplevelsen av att vara en del av gemenskapen gör att individen nästa gång handlar

för att fortsätta vara en del av gruppen.61 Om individen upplever skam tolkas detta som en bestraffning som

skapar  otrygghet  och  individen  uppfattar  det  sociala  bandet  som hotat.  Scheff  menar  att  hur  individen

hanterar  skam  och  stolthet  även  påverkas  av  individens  självkänsla.  En  individ  med  stark  självkänsla

upplever inte skamkänslor som lika överväldigande och påverkas inte lika mycket av att utsättas för skam.

Självkänslan kan således behärska den sociala kontrollen och individens föreställning om andras uppfattning

av jaget.62

3.3 Applicering av teori

I denna studie används två teorier för att förstå forskningsproblemet. Syftet med studien är att förstå hur

chefer balanserar närhet och distans i relationen till medarbetare samt hur de konstruerar en gräns mellan

offentlig och privat sfär. Goffmans dramaturgiska teori är användbar för att förstå de olika roller en chef och

medarbetare tar i interaktionen med varandra. Den tidigare forskningen redogjorde för betydelsen att som

chef  skapa  förtroende  och  trovärdighet.  Genom begreppet  intrycksstyrning  ämnar  jag  förstå  hur  chefer

framställer sig och således deras tillvägagångssätt för att skapa tillit. Med hjälp av intrycksstyrning, roller

och publik går det att teoretisera chefers förhållande till medarbetare. Goffmans begrepp främre och bakre

region anser  jag  vara  ett  sätt  att  teoretiskt  förklara  chefers  offentliga och privata  sfär.  Regionbeteenden

tillsammans med intrycksstyrning blir ett sätt att teoretisera konstruktionen av sfärerna som cheferna gör i

möten med sina medarbetare. I interaktionen mellan medarbetare och chef anser jag det relevant att förstå att

de är påverkade av varandra och de normer som råder i den sociala kontexten.

Då min problemformulering tar avstamp i påståendet att en chef måste vara differentierad för att kunna leda

kändes det relevant att  använda sig av en teoretiker som behandlar differentiering.63 Scheff är  en av de

socialpsykologer  som  problematiserar  hur  och  varför  människor  balanserar  närhet  och  distans  i  sina

relationer. Chefer styrs precis som alla människor av skam och stolthet. Den sociala kontrollen som Scheff

beskriver påverkar chefernas förhållningssätt till medarbetare och hur benägna de är att komma dem nära.

Den ger även perspektiv på varför en chef behöver vara distanserad och vad som sker när chefen inte är det.

Jag  vill  dock poängtera  att  jag  uppfattar  skam och stolthet  som omedvetna  känslor.  När  jag  påstår  att

cheferna handlar utifrån skam- och stolthetskänslor ska det förstås som omedvetna handlingar som styrs av

det Scheff kallar skam och stolthet.

Goffman och Scheff  anses  inte  alltid  förenliga med varandra och  jag är  medveten om att  de har  vissa

motsättningar.  Scheff kritiserar  Goffmans för att  inte vara fullständig och är  bland annat kritisk mot att

Goffmans teori om intrycksstyrning enbart tycks handla om skamkänslor. Scheff konstaterar att likt honom

själv ser Goffman skam som betydelsefullt för att förstå interaktion. Scheff menar dock att Goffman helt

61⇥     Scheff 1990:76
62⇥     Scheff 1990:89ff

63 �Differentiering är ett begrepp som både Busche och Scheff hämtat från Murray Bowen, en psykiatrier som skapade begreppet för att förstå 
relationer inom familjer. Begreppet presenteras i Bowens verk från 1978.
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missar att interaktion också kan utgöras av stolthet och trygga relationer. Samtidigt är Scheff inspirerad av

Goffman och tar honom som exempel på de socialteoretiker som förstått vikten av att studera världen i ett

mikrosociologiskt perspektiv. Trots meningsskiljaktigheter anser jag Scheffs och Goffmans teorier möjliga

att förena i denna studie och använda som komplement till varandra.
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 4. Metod

Detta kapitel kommer presentera och motivera de metodval som gjorts för studien. Inledningsvis kommer

valet  av  metod  behandlas  samt  en  redogörelse  för  urvalet  av  intervjupersoner.  Därefter  redogörs  för

intervjuguidens  utformning  samt  intervjusituationerna.  Analysmetoden  presenteras  samt  de  etiska

överväganden och avgränsningar som gjorts.

4.1 Val av metod
Syftet med studien är att försöka förstå varför chefer resonerar och handlar som de gör. Det är av intresse att

höra cheferna själva beskriva hur de upplever relationen till sina medarbetare och vilka val de gör för att vara

nära eller distanserade. Med anledning av detta känns det bäst lämpat att genomföra studien med hjälp av

kvalitativa  intervjuer,  som  enligt  Aspers  är  ett  sätt  att  försöka  förstå  andra  genom  samtal.64 Då  en

utgångspunkt för studien är att studera interaktionen mellan chef och medarbetare har en fenomenologisk

ansats känts väl lämpad då denna inriktar sig på social interaktion.65 Inspiration för ansatsen är dock även

etnografi  som studerar meningen aktörerna konstruerar  och etnografin skapar förklaringar till  varför  det

sker.66 Inom den etnografiska forskningen spelar teorin en viktig roll och förklaringar skapas alltid med hjälp

av teori.67 En kvantitativ  metod anses  inte  vara tillämpbar på denna studie då avsikten inte  är att  mäta

frekvenser eller hitta samband i det som studeras.68

4.2 Val av intervjupersoner
Urvalet för intervjuerna till huvudstudien har gjorts utifrån den valda forskningsfrågan. Intervjupersonerna

har  valts  utifrån  ett  antal  kriterier.  Först  och  främst  är  det  av  intresse  att  intervjua  chefer  med  en

arbetsledningsfunktion.  Ett  kriterium är  att  intervjupersonen var  chef över  tjänstemän inom en målstyrd

verksamhet.  Detta  har  medfört  att  samtliga  intervjupersoner  som  medverkat  i  huvudstudien  har  en

chefsposition inom offentlig sektor.  Intervjupersonerna valdes enbart ur en målstyrd verksamhet av den

anledningen att jag eftersträvade att ha intervjupersoner med några gemensamma nämnare så som att leda

tjänstemän med något liknande uppdrag. Alla chefer utom en har ett chefsansvar för över trettio medarbetare.

Syftet med studien är inte att studera chefens nuvarande chefsposition utan att samtala om erfarenheter från

hela chefskarriären.

 

Vidare har ett  kriterium varit  att  ledaren sitter på samma arbetsplats som sina medarbetare, detta för att

ledaren dagligen ska interagera med de som arbetsleds. För att skapa en heterogenitet inom gruppen arbetar

de chefer som valts ut för studien inom olika verksamheter inom den offentliga sektorn. De har också olika

lång erfarenhet av att vara chef.

64 ⇥Aspers 2013:139

65 ⇥Aspers 2013:40
66 ⇥Aspers 2013:13

67 ⇥Aspers 2013:68ff
68   ⇥ Bryman 2008:415
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Omfattningen av studien är inte större än att fem intervjupersoner ansetts vara tillräckligt. Det ligger inte i

mitt intresse att kunna dra generella slutsatser eller att jämföra olika personer, grupper eller arbetsplatser.

Naturligtvis hade fler intervjuer och ett större empiriskt material varit användbart och bidragit till ytterligare

förståelse av chefers upplevelser och handlingar. Dock anser jag att jag med hjälp av fem intervjuer har

kunnat dra slutsatser som bidrar till förståelse av fältet och ge förklaringar till hur aktörerna skapar mening.

Jag är medveten om att urvalet har en skev könsfördelning, med tre kvinnor och två män. Ambitionen har

inte varit att se en skillnad mellan män och kvinnor och således har det inte ansetts vara relevant att ha en

jämn könsfördelning. Det empiriska materialet har heller inte påvisat några uppenbara skillnader mellan män

och kvinnor som gett anledning till att utvidga med ytterligare en manlig intervjuperson.

4.3 Presentation av intervjupersoner
För  att  inte  avslöja  intervjupersonernas  namn  kommer  fiktiva  namn  att  användas.  Intervjupersonerna

kommer i denna studie kallas Peter, Göran, Lina, Karin och Lena. För att vidare skydda intervjupersonernas

identitet kommer inte orten de arbetar på att avslöjas, inte heller vilken arbetsplats det är. De intervjuade

kommer inte  från samma ort,  men har  alla  gemensamt att  de arbetar  på en större svensk ort.  Ingen av

intervjupersonerna har arbetat tillsammans eller känner till övriga intervjupersoner. Intervjupersonerna som

valts ut har alla olika lång erfarenhet av att vara chef och är i olika åldrar. Fyra av fem chefer har arbetat som

chef för fler än en arbetsgivare, enbart en av cheferna är på sin första chefstjänst. Några av cheferna har

medarbetare på arbetsplatsen som de inte är direkt chef över.

Peter är den som har minst antal anställda och är idag enbart chef över en person, dock har han tidigare varit

chef över som mest åttio medarbetare. Peter har totalt haft fyra olika chefstjänster och är idag chef inom

landstinget i en större svensk ort. Peter har ca 10 års chefserfarenhet.

 

Lina har ca tjugofem medarbetare och är den som har minst chefserfarenhet av de intervjuade. Hon är på sin

första chefstjänst och har varit chef i två år. Lina är chef på ett lokalkontor på Försäkringskassan på en större

svensk ort.

Karin har varit chef sedan 1995 och innehaft chefstjänst på fyra olika arbetsplatser. Karin arbetar inom en

administrativ kommunal verksamhet och har ett direkt chefsansvar över 42 medarbetare.

Lena  arbetar  som skolledare  på  en  kommunal  gymnasieskola  och  betecknas  som närmaste  chef  för  40

medarbetare, hon har dock ett övergripande chefsansvar för över 100 personer. Lena började sin chefskarriär

2006 och har varit chef på två olika arbetsplatser.

 

Göran har längst erfarenhet. Han har varit chef sedan 1989 och är idag på sin sjätte chefstjänst. Göran är

även han skolledare men på en grundskola. Där är han chef över ca 70 medarbetare.
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4.4 Förstudien
Inför  huvudstudien  genomfördes  en  förstudie  där  syfte,  frågeställning  och  teorival  testades.  Förstudien

förklarar  Aspers  som  en  möjlighet  för  forskaren  att  komma  nära  sitt  fält  och  fatta  beslut  om

forskningsstrategi. Genom en förstudie kan forskaren pröva frågeställningar och teoretiska ansatser för att

kunna genomföra en så bra studie som möjligt. När forskaren bekantar sig med fältet före en studie ger det

möjlighet att koppla samman teoretiska begrepp med aktörernas vardagliga begrepp. Detta är betydelsefullt i

huvudstudiens tolkning av material.69 I förstudien genomfördes en testintervju med en aktör inom fältet.

Aktören uppfyllde de kriterier som ställs på intervjupersoner, men hade en för nära koppling till forskaren för

att materialet skulle kunna användas i huvudstudien. Inför testintervjun utformades en intervjuguide, som

med några mindre ändringar senare användes i huvudstudien. Förstudien resulterade i en vidare förståelse för

forskningsfältet  samt  gav  information  om  hur  väl  teorierna  kunde  användas  och  frågeställningarna

formuleras.

4.5 Intervjuguide
Datainsamling  för  förstudien  skedde  genom  en  tematiskt  öppen  intervju.  Intervjuformen  valdes  med

anledning av Aspers resonemang om att intervjun då kan användas som ett samtal och utvecklas medan den

fortgår.70 Då ämnet för intervjuerna har rört saker som för vissa personer har kunnat kännas privata har jag

eftersträvat intervjuer som liknat samtal, där intervjupersonen har kunnat slappna av. Aspers menar att i en

tematiskt öppen intervju kan forskaren gå in i samtalet som människa snarare än som forskare. Detta medför

att  forskaren  kan  vara  sig  själv  och  använda  sig  av  sin  vardagskunskap  för  att  försöka  förstå  den

intervjuade.71 Detta  har  varit  ambitionen  under  intervjuerna  då  det  ansetts  bidra  till  en  mer  dynamisk

interaktion mellan forskare och intervjuperson.

I en tematiskt öppen intervju rör sig samtalet kring ett antal på förhand bestämda teman. Att använda sig av

teman medför att intervjupersonen själv kan definiera vad hen gör och inte enbart måste förhålla sig till låsta

forskningsfrågor.72 Före intervjuerna utarbetades  en  intervjuguide med fem teman kopplade till  studiens

ämne samt ett antal bakgrundsfrågor. De teman som behandlades var roll som chef, arbetsplatsen, relation

till hemmet, relation till medarbetarna, och erfarenheter. Temat roll som chef hade syftet att förstå chefens

ansvarsområden, arbetsuppgifter och hur chefen beskrev sin roll på arbetsplatsen. Temat arbetsplatsen hade

syftet  att  behandla  när  medarbetare  och  chefer  samverkar  och  vilka  gemensamma  aktiviteter  som

anordnades. Temat relation till hemmet hade syftet att förstå hur chefen beskrev sig utanför arbetet samt hur

detta skiljde sig från yrkesrollen.  Temat  relation till  medarbetarna  hade syftet  att  ta reda på hur chefen

beskriver sin relation till  medarbetarna och tankar  om medarbetarens  privatliv.  Temat  erfarenheter  hade

syftet att låta chefen reflektera över andra och erfarenheter från att själv bli ledd. Temana följdes inte i någon

förutbestämd ordning utan anpassades till  hur samtalet  fortgick samt  de områden intervjupersonen själv

valde att ta upp. I de fall intervjupersonen tog upp områden som kändes relevanta för ämnet följdes detta upp

med  lämpliga  följdfrågor.73 Varje  tema  innehåller  ett  antal  frågor,  samt  några  eventuella  följdfrågor.

69⇥ Aspers 2013:74-75

70⇥Aspers 2013:144
71⇥Aspers 2013:144

72⇥Aspers 2013:146
73⇥Aspers 2013:146
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Intervjuguiden  innehåller  förhållandevis  många  frågor,  och  de  flesta  av  frågorna  har  tagits  upp  under

intervjuerna.  Vissa  har  inte  behövt  ställas  då  intervjupersonen  har  besvarat  frågan  innan  den  ställts.

Ambitionen har varit att ställa så konkreta frågor som möjligt, vilket Aspers förespråkar. 74 Intervjuguiden har

utformats för att underlätta för forskaren att under intervjun fokusera på intervjupersonen och dennes svar.75

4.5 Intervjusituationer

För att  komma i  kontakt  med mitt  fält  använde jag mig av en så  kallad ”grindvakt”.  En grindvakt ger

möjlighet  för  forskaren  att  komma  i  kontakt  med  fältet.76 Grindvakten  var  i  denna  studiens  fall  en

organisationskonsult som har arbetat med cheferna som kom att medverka i studien. Den första kontakten

med intervjupersonerna upprättades med hjälp av grindvakten som kontaktade samtliga intervjupersoner via

mail för att fråga om jag kunde kontakta dem för att berätta mer om studien. Intervjupersonerna informerades

kortfattat om studiens syfte samt om att de inte behövde avgöra om de skulle medverka förrän efter det

kontaktats av mig. Efter att  intervjupersonerna godkänt detta kontaktades de av mig, genom e-post eller

telefon.  Vid  det  tillfället  presenterades  studien  och  hur  intervjun  skulle  gå  tillväga  och  först  då  fick

intervjupersonerna avgöra om de ville medverka eller ej. Samtliga intervjupersoner som kontaktades valde

att medverka och tid och plats för intervjun bestämdes. Intervjupersonerna fick även före intervjutillfället

frågan om intervjun kunde spelas in, vilket alla godkände.

Samtliga  intervjuer  genomfördes  på  intervjupersonernas  arbetsplats.  Då  det  är  en  fördel  att  genomföra

intervjuer  på  en  avskild  plats  där  samtalet  kan  ske  ostört  genomfördes  samtliga  intervjuer  i  ett  stängt

konferensrum. Varje intervju inleddes med att studiens syfte presenterades samt intervjupersonens rättigheter

i form av konfidentialitet, rätten att inte svara på vissa frågor och i efterhand dra tillbaka sitt medverkande.

Inledningsvis fick även alla chefer berätta om sin roll som chef på arbetsplatsen och hur organisationen såg

ut. Därefter fortlöpte intervjun med att samtala om de teman som intervjuguiden innehåller.

Varje intervju tog mellan 30 och 45 minuter och genomfördes utifrån intervjuguiden. Intervjuerna spelades in

med  hjälp  av  en  mobiltelefon  och  transkriberades  de  närmaste  dagarna  efter  att  intervjun  genomförts.

Transkriberingen har gjorts för att i allra största mån återspegla intervjun och vid de tillfällen det ansetts

nödvändigt  har  pauser  eller  skratt  markerats.  För  att  få  en  bättre  flyt  i  texten  och  kunna  läsa  hela

intervjupersonens  resonemang har  forskarens  instämmande kommentarer  inte  transkriberats.  Detta  gäller

enbart  hummanden  som  förekommit  när  intervjupersonen  har  talat.  Förutom  detta  har  intervjuerna

transkriberats i sin helhet från det att inspelningen påbörjats.

4.6 Analysmetod
Det  empiriska  materialet  har  analyserats  utifrån  den  hermeneutiska  metoden.  Hermeneutik  betyder

tolkningslära och innebär att forskaren är öppen för en mängd olika tolkningar av sitt material. Utgångspunkt

74⇥Aspers 2013:148

75⇥Aspers 2013:156
76⇥ Bryman 2008:144
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för  hermeneutik  är  alltid  subjektets  kunskaper  och  föreställningar  om sociala  fenomen.77 Det  empiriska

materialet tolkas genom en växelverkan mellan delarna och helheten. Meningen i ett material uppnås genom

att  relatera  delarna  och helhet  till  varandra.  Den hermeneutiska  cirkeln  beskriver  processen  en forskare

använder för att analyserar delarna i förhållande till helheten.78 Under analysen av materialet har jag utgått

från  intervjupersonernas  beskrivningar  och  upplevelser  för  att  förstå  det  sociala  fenomen som studeras.

Under bearbetning av materialet  har även olika tolkningar vägts mot varandra.

Det  empiriska  materialet  har  noggrant  lästs  igenom innan en kodning påbörjats.  Detta  för  att  skapa en

översikt och kunna identifiera meningsenheter i materialet. Utifrån detta har det transkriberade materialet

kodats.  Kodningen skedde genom att  göra en övergripande tematisering för att  plocka ut  det  för ämnet

relevanta materialet.  Temana har valts ut utifrån återkommande upplevelser och resonemang som går att

koppla samman med den teoretiska utgångspunkten samt studiens syfte. För att koda materialet har marginal-

metoden  använts.  Metoden  går  ut  på  att  materialet  kodas  i  marginalen  på  dokumentet  med  hjälp  av

färgmarkeringar.79 Att använda sig av denna metod ansågs lämpligt då intervjun efter transkriberingen fanns

tillgänglig i textform och därmed kunde kodas på detta sätt. Kodning menar Aspers är ett sätt för forskaren

att  sortera  materialet  och  skilja  på  olika  meningsskiljaktigheter.  Vid  kodningen  av  materialet  har  inte

information kodats utan även bakgrundskoder såsom platser och personer. Utformningen av ett kodschema

skedde i relation till teorin. 80

4.7 Etiska överväganden

Enligt  vetenskapsrådets  forskningsetiska  principer  finns  fyra  huvudkrav  som  ska  tas  i  beaktning  vid

forskning. Dessa är informationskrav, konfidentialitetskrav, samtyckeskrav och nyttjandekrav.81Studien har

ansetts kunna uppnå samtliga av dessa krav, då det inte finns skäl att inte informera intervjupersonerna om

syftet och inte heller studera personer som inte vill medverka. Vidare har hänsyn tagits till att uppgifter om

intervjupersonerna  hanteras  på  ett  varsamt  sätt  samt  enbart  nyttjas  till  denna  studie.  För  att  skydda

intervjupersonernas identitet har fiktiva namn använts.

4.8 Avgränsningar
Studien har avgränsats till att enbart studera chefer som idag arbetsleder tjänstemän och således inte chefer

över mer manuellt arbetande personal. Detta är dock ett medvetet val som tidigare diskuterats under rubriken

val av intervjupersoner. Det har ansetts för omfattande att studera chefer inom olika yrkesgrupper och har

därför valt att avgränsa mig här.

Vidare har denna studie avgränsats till att enbart studera chefer utifrån chefens eget perspektiv. Det hade

naturligtvis varit intressent att även studera hur medarbetaren upplever att chefen förhåller sig till närhet och

77 �Stenberg 2011:171–172

78⇥Aspers 2013:41
79⇥Aspers 2013:185

80 ⇥Aspers 2013:173ff
81 Vetenskapsrådet 1990
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distans och vad medarbetarens åsikt om det är. Detta har dock inte heller rymts inom studien, utan syftet har

varit att förstå chefens upplevelser och handlingar.

4.9 Reliabilitet och validitet
Reliabilitet  och  validitet  är  forskningskriterier  som  syftar  till  att  säkerställa  en  studies  trovärdighet.

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och replikerbarhet.82 Validitet rör frågan om studien mäter det den avser

att  mäta  och  att  resultatet  hänger  ihop  med  de  presenterade  slutsatserna.83 Begreppen  är  från  början

utformade som forskningskriterier för kvantitativ forskning och är således inte helt tillämpbara på kvalitativa

studier.  Till  skillnad från kvantitativa studier  går kvalitativa inte ut  på att  mäta eller  generalisera.  Trost

problematiserar kring svårigheten med att standardisera kvalitativa studier. Slumpfel eller felsägningar kan

ge betydelsefull information till forskaren och måste inte utgöra ett problem som vid kvantitativa studier.84

Denna studie ämnar inte mäta eller generalisera. Jag anser därför att det inte går att fastställa att en liknande

undersökning med samma intervjupersoner skulle ge samma resultat. Det finns alltid en risk vid kvalitativa

studier  att  intervjupersonerna  påverkas  av  studien  och  således  reflekterar  annorlunda  efter  att  den

genomförts. 85 Vidare anser jag att min förförståelse som forskare också har en påverkan på hur det empiriska

materialet  tolkats  och  således  är  det  möjligt  att  en  annan  forskare  skulle  dra  andra  slutsatser.  Under

intervjuerna har det eftersträvats att inte påverka intervjupersonerna och så öppna frågor som möjligt har

ställts. Det har varit ambitionen att inte styra intervjupersonerna i någon riktning, utan låta deras upplevelser

stå i centrum. I förstudien genomfördes en testintervju där frågorna utvärderades för att inte missuppfattas av

intervjupersonerna. Intervjuguide har även lagts som bilaga för att vara transparent med vilka frågor som

ställdes under intervjuerna. Vad gäller validitet är även det svårt att bedöma. Under studiens gång har jag

dock hela  tiden återgått  till  syfte och frågeställningar för att  säkerställa  att  dessa stämmer överens med

resultatet.

82 ⇥Bryman 2008:49
83 ⇥Bryman 2008:50

84 ⇥Trost 2010:132
85 ⇥Trost 2010:131
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5. Resultat och analys

Följande  kapitel  kommer  redogöra  för  de  resultat  som  framkommit  genom  analys  av  det  empiriska

materialet. Resultatet kommer att varvas empiri samt tolkning av empirin genom teorin. Analysen presenterar

först chefens konstruktion av offentlig och privat sfär, och därefter konstruktion av medarbetarens.

5.1 Konstruktion av chefens offentliga och privata sfär

5.1.1 Skapa relationer till medarbetarna

Cheferna har inte någon koppling till varandra och kommer från olika organisationer men är ändå likartade i

sitt sätt att skapa relationer till medarbetarna. Likt den tidigare forskningen belyser cheferna betydelsen av att

som chef inge förtroende och utstråla trovärdighet i sin roll som chef. Flera chefer menar att den vardagliga

interaktionen på arbetsplatsen är central för att se och förstå sina medarbetare. Karin berättar att för henne är

det  viktigt  att  se varje  medarbetare varje dag.  Hon försöker alltid  gå runt  och byta några ord med alla

medarbetare, något hon menar uppskattas. Hon säger att hon tror att hon uppfattas som närvarande och att

medarbetarna känner sig sedda. Hon kan se det sociala samspelet på arbetet och vara en del av gemenskapen.

Lena beskriver på ett  liknande sätt  hur vardaglig kommunikation är  betydelsefullt  på arbetsplatsen.  Hon

menar att småpratet med medarbetarna är jätteviktigt för att länkas samman. Hon säger att i situationer som

kan vara jobbiga är det viktigt att det finns något annat att prata om, något som inte är hett eller jobbigt.

Och då kan det ju vara att arbetsgivare och arbetstagare tycker ju inte alltid likadant. Men om jag också har

en relation till dem så jag kan prata om någonting annat med dem, då är det klart att det påverkar det jobbet

i den där gruppen där vi kanske har olika åsikter och vi ska samverka på ett mer professionellt sätt. (Lena)

Uttalandet från Lena illustrerar hur hon som chef strävar efter att ha en relation till alla sina medarbetare.

Hon ser det som relevant för att kunna arbeta tillsammans på ett professionellt sätt. Lena säger att hon som

chef måste känna till någonting litet om varje medarbetare för att kunna arbeta tillsammans. Det menar hon

är sådant som framkommer vid fikapauser eller lunchraster och att det småpratet som sker där är viktigt för

relationen.

Det går att tolka både Lenas och Karins tillvägagångssätt för att bygga relationer med medarbetaren utifrån

Goffmans  teori  om  intrycksstyrning.  I  interaktionen  med  medarbetarna  kan  Karin  och  Lena  påverka

medarbetarnas  intryck  och  framställa  sig  som  en  förtroendeingivande  och  närvarande  chef.  Deras

framträdande inför medarbetarna syftar till att bidra till en positiv bild av dem själva och presentera den roll

de vill spela.

Att interagera med medarbetarna varje dag går även att förstå genom Scheff. Interaktionen kan tolkas som ett

sätt  att  underhålla de sociala banden och behålla dem intakta. Sociala band är ständigt föränderliga och

skapas genom att individer interagerar. I samtalet stärker både chefen och medarbetaren det sociala bandet.

Att både chef och medarbetare uppskattar den vardagliga kommunikationen är troligen för att den ger en
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bekräftelse på att det sociala bandet är starkt och framkallar stolthet. De sociala banden behöver enligt Scheff

underhållas för att kunna behållas intakta. Lenas och Karins dagliga umgänge på arbetsplatsen kan tänkas

vara ett  uttryck för att  bibehålla sina sociala band till  medarbetarna. För att  vara optimalt differentierad

menar Scheff att vi behöver vara så pass nära gruppen att vi känner till andras tankar om saker och ting.

Göran anser sig vara bra på att skapa relationer till medarbetarna. Han berättar att när han slutade på sin förra

arbetsplats  så  fick  han  höra  från  en  kollega  att  han  var  bra  på  att  skapa  relationer.  Göran  tror  att  det

framförallt har att  göra med vad de har berättat för honom. Min tolkning är att Göran menar personliga

relationer och att han på sin förra arbetsplats hade lyckats skapa en unik relation till varje medarbetare. Han

säger att han tror hans förmåga ligger i ett genuint intresse för människor och han har troligen lyckats utstråla

det på något sätt. Göran belyser det värdefulla i att skapa personliga relationer till sina medarbetare och jag

som intervjuare upplever Göran som stolt över vad han fick höra på sina förra arbetsplats. Att ha en relation

till varje medarbetare ser han som något positivt. Samtidigt lyfter Göran problemet med att komma för nära

sina medarbetare och att  det var en av anledningarna till att han senare ville sluta på arbetsplatsen. Om

relationen till medarbetarna blir alldeles för nära menar han att det påverkar chefens förmåga att fatta beslut.

Som chef säger han att det är viktigt att kunna fatta tuffa beslut och bestämma om obekväma saker. Göran

berättar att både han och medarbetarna hade arbetat på den arbetsplatsen i många år och kände varandra

väldigt väl. Detta ledde till att  han hade svårare att fatta beslut över verksamheten eftersom han tog för

mycket  hänsyn.  Hur  medarbetarens  privatliv  och  arbetssituation  skulle  påverkas  blev  väsentligt  för  hur

Göran handlade. Han visste för väl vad som skulle hända för medarbetaren om ett visst beslut fattades. Enligt

Göran berodde den problematiska relationen på att han var där för länge och blev för nära. Han säger att en

lärdom han fått är att inte vara för många år på samma arbetsplats.

Scheffs begrepp differentiering blir användbar för att förstå Görans upplevelse. Eftersom Göran hade arbetat

länge  tillsammans  med  sina  medarbetare  hade  han  utvecklat  starka  sociala  band  och  blivit

underdifferentierad. Han såg sitt jag som en för stor del av gruppen och hade svårare att fatta de beslut som

krävdes. Att Göran tog hänsyn till hur medarbetare skulle påverkas skulle kunna vara ett omedvetet uttryck

för det Schefff kallar skam. Enligt Scheff skulle han då ha styrts av viljan att uppleva bekräftelse på att det

sociala bandet var starkt. Scheff menar att om det sociala bandet är hotat upplever vi skam och känner oss

otrygga. Därför undviker vi att sätta oss i situationer där vi skäms för att inte riskera det sociala bandet.

Teorin om ”deference-emotion system” förklarar  hur Görans föreställningar om hur medarbetaren skulle

påverkas  skapade  en  social  kontroll.  Scheff  menar  att  i  alla  individers  medvetande  konstrueras  sociala

förväntningar och individen handlar utifrån dessa för att  inte behöva uppleva skam. Efter  att  ha arbetat

många år tillsammans är det möjligt att Göran såg sig som en så stor del av gemenskapen att han inte ville

riskera sina sociala band. Det är dock värt att problematisera kring om det är allmängiltigt för alla chefer att

inte stanna för länge på en arbetsplats. Hur en chef interagerar och skapar sociala band påverkar troligen

också hur deras differentiering ser ut. Det är inte säkert att tiden avgör hur starka de sociala banden blir utan

troligen påverkas detta av chefens sätt att vara och uttrycka sig.
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Lena och Karin beskriver sig också som måna om att inte skapa för nära relationer med medarbetare. Karin

är tydlig med att hon som chef inte kan vara kompis med sina medarbetare. För att kunna agera inom sin roll

behöver hon hålla en professionell distans. Karin beskriver det såhär:

Ett ledarskap innebär att om man ska kunna leda, då kan man aldrig vara kompis med dem man leder. Det

tror inte jag på, inte fullt ut. Det är otroligt svårt, och framförallt när det är en sådan här stor grupp. (Karin)

Det här citatet kan öppnas för tolkning eftersom det går att tolka Karin som att hon motsäger sig när hon

påstår att hon inte tror på det fullt ut. Som intervjuare tolkar jag Karin som att hon menar att hon inte tror

fullt ut på att vara kompis med sina medarbetare, och därför säger som hon gör. Karin har ett chefsansvar för

över fyrtio medarbetare och anser att i rollen som chef går det inte att se medarbetarna som kompisar. De har

olika roller och olika agendor. Hon beskriver att det är viktigt att förstå att rollen som chef är annorlunda än

medarbetarens  och att  det  är  svårt  att  följa  sin  agenda om relationen är  för nära.  Att  inte  vara kompis

beskriver Karin som att inte umgås med medarbetaren som privatperson och kliva utanför chefsrollen. Karin

säger att hon kan vara ”god vän” med sina medarbetare men betonar att det inte är samma sak som att vara

kompis. Även Lena pratar om att vara vän med sina medarbetare och kollegor. För henne tycks att vara vän

med sina medarbetare handla om att inte vara ovänner. Även hon beskriver sin relation till vissa medarbetare

hon jobbar nära som en vänrelation, men enligt henne handlar det om att ha förtroende för varandra och att

dela en gemensam värdegrund.

Lenas,  Karins  och Görans upplevelse  visar  på  en  ständig balansgång för chefen  mellan  den  personliga

relationen och den formella rollen som chef. Chefen försöker på olika sätt hantera balansen mellan att lära

känna sina medarbetare och samtidigt behålla en professionell distans.

5.1.2 Framträdandet på arbetsplatsen

Samtliga chefer beskriver sin relation med medarbetarna i förhållande till sin chefsroll och förklarar på olika

sätt hur rollen yttrar sig. För att kunna uppfylla förväntningarna från medarbetarna måste chefen i alla lägen

agera som chef. Oavsett om mötet med medarbetaren sker på arbetsplatsen, personalfesten eller i sitt eget

hem  måste  chefsrollen  upprätthållas.  Karin  beskrev  tidigare  att  chefen  inte  kan  vara  kompis  med

medarbetarna, en åsikt som flera andra chefer också ger uttryck för. Peter är den av intervjupersonerna som

tydligast  beskriver sin  relation till  medarbetarna  utifrån att  spela  rollen som chef.  Han beskriver det  på

följande sätt:

Jag tar ju oftast på mig någon sorts mask eller kostym eller ett filter liksom, när jag är chef, och är inte...

Släpper inte på hela min personlighet eller pratar om allt  som händer hemma eller så. Jag gör en viss

skillnad på vilka... Jag är inte vän med dem som jag är chef över. Eller har valt att inte vara det i alla fall.

(Peter)
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Peter ger här uttryck för hur han hanterar sina relationer genom att spela en roll. Att vara chef är för honom

att ta på sig en mask och agera inför sina medarbetare genom den. Den rollen anses inte förenlig med att

samtidigt vara vänner. Han har aktivt valt att inte vara vän med sina medarbetare utan säger att han tror att

vara privat riskerar att minska förtroendet.

Jag känner att jag kanske behöver väga upp min inte så... Jag har inte så mycket pondus som chef, jag

bygger det liksom inte på någon sorts naturlig ledarskapsaura. Då tror jag väl kanske någonstans att jag

försöker kompensera för att inte bli för privat för att det ska liksom minska förtroendet. (Peter)

Peters strategi för att skapa förtroende och trovärdighet är genom inte vara privat på arbetet. Relationen till

medarbetarna ska vara arbetsrelaterad. På liknande sätt beskrev Karin tidigare att hon inte kan vara kompis

med medarbetare eftersom det inte är förenligt med deras arbetsroller. Även Göran instämmer i detta och

säger  att  han  känner  sina  medarbetare  men  inte  på  ett  sätt  som  kompisar  gör.  Goffman  beskriver

interaktionen mellan individer som ett sätt  för samtliga parter att överföra intryck och påverka varandras

handlingar. När chefen träffar medarbetarna står hen på scenen i den främre regionen. I sin interaktion med

medarbetarna gäller det att  framställa sig själv på bästa sätt  och presentera sin definition av situationen.

Precis som Goffman anser att vi spelar olika roller i olika sociala sammanhang, ger Peter, Karin och Göran

uttryck för hur de hanterar sina relationer genom att spela olika roller. Goffman anser att den som spelar sin

roll framgångsrikt får publiken att tro på rollen. Chefen måste få sina medarbetare att tro att hen besitter de

egenskaper som anses förenliga med chefsrollen och därmed har rätt att behålla sin sociala status. Flera av

cheferna gör det genom att inte spela samma roll för medarbetarna som för sina vänner. Deras segregering av

den offentliga från privata sfären kan ses som ett uttryck för Goffmans begrepp ”publiksegregation”, vilket är

ett sätt att försäkra sig om att inte spela samma roll på arbetet som inför kompisar.

Peter berättar om ett tillfälle då han prövade att gå utanför rollen som chef och då blev varse om att detta inte

fungerade. Han deltog i fotbollsmatch som medarbetarna anordnade efter arbetstid. Han var först tveksam till

att delta och som han själv beskriver det att ”kliva utanför chefsrollen”, men valde att göra det eftersom

medarbetarna hade frågat så många gånger. Under fotbollsmatchen upplevde Peter dock att medarbetarna

inte kunde hantera situationen att umgås med honom privat.

”Det kändes inget bra, det kändes inte riktigt... Det var så många på den arbetsplatsen. Det var ju 80

personer och det var ju alltid sådär en 20 stycken som var sådär lite irriterade på en och tyckte att man

gjorde ett rätt dåligt jobb och så. Då var det många som tyckte att man gjorde ett bra jobb också, men det

var ju alltid någon med där som inte tyckte att man var särskilt bra och de kanske sparkade lite för hårt

ibland och så. Så då kände jag att, äsch.” (Peter)

Peter kände sig inte bekväma i att umgås utanför arbetet eftersom det då blev svårt att hantera chefsrollen.

Peters berättelse går att se som ett exempel på de problem som kan uppstå när chefen inte lyckas segregera

sin publik. Medarbetarna gav genom spelet uttryck för missnöje. Peter säger att han trodde att medarbetarna
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skulle ha roligare utan honom och därför aldrig deltog igen. Det bör dock problematiseras om Peter avstod

för medarbetarnas skulle eller sin egen. Konflikt mellan roller gör att individer inte vet hur de ska agera, i

den här situationen tycks Peter haft svårt att förhålla sig till medarbetarna. Enligt Goffman försöker individer

behålla kontrollen över den främre och bakre regionen genom att vara noga med vilken person som får se

vilket framträdande. När individen tappar kontrollen blir det svårt att genomföra ett framträdande och de

uppsatta rollerna blir svåra att  upprätthålla.86 Det går att  tolka Peters berättelse som att medarbetarna på

fotbollsplanen gav igen för saker som de inte var nöjda med. Det är mycket möjligt att Peter inte deltog igen

för att slippa uppleva medarbetarnas missnöje.

Att flera av cheferna går in i en roll när de är på arbetsplatsen blir än mer tydligt när de beskriver vilka de är

utanför arbetet. En del av cheferna beskriver sig som annorlunda hemma och lyfter fram egenskaper som de

inte visar på arbetet. Peter menar att hemma är han mer sprallig och spontan. Där tänker han inte lika mycket

på vad han säger. Han uttrycker sig såhär: ”Spontanare och säger konstigare saker antar jag. Alltså jag har ett

mycket kortare avstånd mellan huvud och mun då”. Peters beskrivning av sig själv hemma målar upp en bild

av en mer avslappnad person som inte är lika mån om att framställa sig på ett visst sätt. Han berättar att han

kan skämta mer hemma, eftersom risken att någon tar illa upp inte är lika stor. På arbetet menar han att det

finns en risk att uppröra någon eller trampa någon på tårna. Hans vänner däremot vet när han skämtar. Lena

är tydlig med att hon inte vill vara samma person på arbetet som hemma. Hon säger att när hennes vänner

vill att hon ska prata om hur det är att vara chef blir det besvärligt eftersom hon inte vill vara chefen i den

kontexten. Hon menar att det är olika sidor av henne själv och att hon inte är sitt jobb.

Några av cheferna anser att det inte är så stor skillnad, men att de kan bli mer arga hemma och uttrycka mer

vad de känner. Lina säger att hon på arbetet inte höjer rösten och försöker hålla sig lugn även om hon är

jätteirriterad. I övrigt anser hon att hon är sig ganska lik och att det är ytterst små saker som är en skillnad.

Göran säger att han säkerligen är annorlunda hemma men att han inte helt kan svara på vilket sätt. Han säger

att på arbetet finns det en ”osynlig linje”, vilken han går över och då blir chefen. Han förklarar det såhär ”Så

när jag kliver in här då är det skarpt läge, då drar jag på mig... Då är jag mer 'Göran skolledare' så då hakar

jag på mig den rollen.” Görans beskrivning går att tolka som att han ser chefskapet utifrån att spela en roll

och att det blir skarpt läge så fort han kliver in på arbetsplatsen. Det går att tänka sig att detta innebär att han

också lämnar vissa av sidor av sig själv utanför detta. Enligt Goffman har vi olika beteenden i olika regioner

och i den bakre regionen hänger chefen av sig rollen. För att inte skada det intryck chefen har skapat i den

främre  regionen  undertrycker  cheferna  vissa  beteenden  som  är  förknippade  med  den  bakre  regionen.87

Intrycksstyrning, menar Goffman, blir som mest tydlig när en individ rör sig mellan regioner eftersom det är

då rollbytet blir uppenbart.88 I den främre regionen har vi nämligen en benägenhet att uppträda mer formellt.

Goffman  beskriver  även  att  den  främre  regionen  inte  accepterar  ett  aggressivt  beteende  i  lika  stor

utsträckning som den bakre,  utan att  vi vanligen uppträder mer entusiastiskt  inför andra i  denna region.

86 ⇥Goffman 2000:122

87 ⇥Goffman 2000:101
88 ⇥Goffman 2000:109
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Chefernas skillnad i beteenden mellan hemmet och arbetsplatsen beror på att de befinner sig i olika regioner

och uppträder enligt de anständighetsnormer som råder.

Chefernas  berättelser  påvisar  att  relationsskapandet  alltid  är  påverkat  av  arbetsplatsens  roller  och  blir

problematiskt om chefsrollen inte upplevs trovärdig. Att spela olika roller i olika kontexter och därmed skilja

publiken åt är ett sätt balansera distansen till medarbetarna. Det är ett sätt för cheferna att balansera närhet

och distans för att lyckas i framträdandet som chef.

5.1.3 När framträdandet inte lyckas

Lina, Göran och Peter har erfarenhet av att bli chef över sina tidigare kollegor och beskriver problemen som

uppstår när chefen kommer från arbetsgruppen. Lina berättar att det inte alltid är lätt att bli chef över sina

tidigare kollegor och hon upplevde att det fanns frågetecken kring hur hon skulle bli som chef. Hon tror att

det var en fråga om förtroende och att hon hade förtroende i sin förra roll men inte i sin chefsroll. Göran gör

också  tydligt  hur  svårt  det  kan  vara  att  bli  chef  över  tidigare  kollegor  och  att  det  inte  är  något  han

rekommenderar eller skulle vilja göra igen. Peter säger att det framförallt var beteenden runt honom och

medarbetarnas uppfattning om honom som förändrades. Det blev stelt när han kom in i rum där medarbetare

satt och konversationerna avbröts. Han förklarar det såhär: ”Jag tror att de såg cheferna som väldigt tydligt

en arbetsgivar-person som man behövde vakta sin tunga för.”. Citatet beskriver hur Peters roll förändrades

när han blev chef och att detta även påverkade relationen till medarbetarna.

Problemet som uppstår när cheferna kommer från den grupp som ska ledas är att publiksegregationen inte

uppstår. När chefen träder in i sin nya roll har hen redan framträtt för medarbetarna i en helt annan och då

delgivit upplysningar om sig själv som de i rollen som chef inte skulle förmedlat. Det är som tidigare nämnt

lämpligt att i framträdandet av en ny roll utesluta den publik som tidigare sett ett framträdande i en annan

roll. Detta blir för cheferna inte möjligt när de själva kommer från gruppen. Deras framträdande blir påverkat

av  intryck som de redan har  sänt  ut  och  upplysningar  de  givit  om sig  själva  i  andra  roller.  Detta  kan

illustreras genom följande citat från Lina: ”I början var det liksom... 'lilla Lina' fick jag höra. 'Jaja lilla Lina

vi vet ju hur du är egentligen.'”. Lina beskriver en upplevelse av att medarbetarna inte tror på hennes nya

roll. Lina har ingen kontroll över den främre regionen eftersom medarbetarna ger uttryck för att känna till

saker om hennes bakre region. När vi spelar roller menar Goffman att vi förutsätter att publiken som ser

framträdandet tar de intryck vi sänder ut på allvar och att de tror vi besitter de egenskaper vi förväntas göra. I

framträdandet  vill  vi  presentera  vår  definition  av  situationen  och  att  de  vi  spelar  för  ska  anta  samma

definition. I Linas fall tycks medarbetarna till en början inte göra detta. När Lina får frågan om vad hon tror

att ”sanningen” är säger hon att medarbetarna fortfarande inte verkar ha kommit på det, men att hon tror att

det har att göra med hennes sätt att styra. Idag säger hon att relationen är bättre och mer öppen. Detta kan

tänkas vara för att medarbetarna har börjat tro på hennes nya roll och att medarbetarna och Lina gör samma

definition av situationen.
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Görans upplevelser av att bli chef över tidigare kollegor är något annorlunda än Linas och Peters. För Göran

blir relationen problematisk framförallt till de tidigare kollegor som han var kompis med. Han förklarar att

det var tufft att bli chef över sina kompisar och att detta ledde till konflikter. Göran beskriver inte situationen

som uppstod helt tydligt eller varför det blev konflikter.  Det  tycks framförallt  ha varit  relationen till  en

person som Göran ansåg svår och som slutligen ledde till att den personen bytte arbetsplats. Jag tolkar Göran

som att det uppstod en relation som varken Göran som chef eller kompisen som medarbetare kände sig

bekväm i och för att fortsätta vara kompisar kunde de inte arbeta på samma arbetsplats. Lina däremot menar

att de hon tror hade störst frågetecken om hennes chefsroll var de som hon inte var så ”tajt” med. Eftersom

de inte hade stått varandra så nära som kollegor tror hon att de funderade över hur det skulle bli när hon blev

deras chef. Likaså Peter anser att det var svårare att bli chef över de han inte kände så väl än de som han var

kompis med. Han menar att kompisarna hade lättare att förstå att han agerade i rollen som chef när han sa åt

dem vad de skulle göra. De som han inte hade en privat relation till såg mer formellt på chefen och kunde

inte hantera det lika bra. Han säger att det även kan ha berott på en generationsskillnad och att han var

mycket yngre än somliga av sina medarbetare vilket kan ha lett till problem i chefsrollen.

Peters upplevelse av att de var svårare att leda de som han inte hade ett socialt band till blir intressant i

förhållande till det som Göran redogjorde för tidigare. Göran hade svårt att leda sina medarbetare eftersom

han hade utvecklat för starka sociala band till dem. Peter hade svårt att leda vissa av sina tidigare kollegor för

att han inte kände dem så väl. Troligen hade inte Peter så starka sociala band till sina tidigare kollegor, vilket

ledde till att de inte hade förtroende för honom när han blev chef. Peter beskriver att han inte hade hunnit

bygga upp någon trovärdighet hos dem. Peters och Görans olika upplevelser tyder på komplexiteten med

sociala band och hur svårt det är att vara optimalt differentierad. När chefen har för starka sociala band blir

det svårt att leda eftersom chefen styrs av sin skam- och stolthetskänslor. På samma sätt blir svårt för chefen

att leda när det inte finns några sociala band överhuvudtaget.

Chefernas upplevelser vittnar om hur rollen som chef är svår att upprätthålla om chefens medarbetare känner

till upplysningar om dem som de inte ämnat sända ut. Detta märks tydligast när chefen tidigare har varit

kollega med sina medarbetare. Rollen som chef spelas med störst framgång om chefen från början kan styra

de intryck som sänds ut. På så sätt kan chefen skapa förtroende och behöver inte ta hänsyn till intryck som

sänts ut i en annan roll. Peters upplevelse av att  första gången börja som chef på en helt ny arbetsplats

beskriver detta väl:

Ja det var ju lättare på något vis. För då gick jag in i en roll och de såg mig på något vis som den rollen från

början liksom. /.../ Det var en... någon sorts inbyggd acceptans i att jag var chef. (Peter)

5.1.4 Dela med sig av privatlivet

Under  intervjuerna  med  cheferna  framträdde  ett  mönster  i  hur  cheferna  väljer  att  interagera  med  sina

medarbetare. Till detta hör hur de skiljer på sig själva som yrkesperson och privatperson. För några chefer

blir  detta  mer  tydligt  än för  andra.  Lena  säger  att  hemma är  hon inte  chef  utan  där  hon mamma,  fru,
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körkollega eller liknande och att det först är när hon kliver in på arbetet som hon går in i den rollen. På

arbetet vill hon inte bli för privat. Hon beskriver sig själv som en ganska öppen och social person, men att

det finns vissa saker hon ändå väljer att inte prata om. Hon berättar exempelvis att hon gärna berättar roliga

saker som folk kan känna igen sig i eller glädjas av, men att hon inte skulle berätta specifika detaljer. Om hon

berättar om sina barn berättar hon inte precis hur det går för dem eller liknande saker. Detta vittnar även flera

av de andra cheferna om. Karin, Peter och Lina berättar gärna att något händer men inte exakt vad. Karin

säger att hon kan berätta att hennes barn har det jobbigt och att hon behöver hjälpa till, men inte exakt vad

som är jobbigt. För Peter och Lina tycks det handla om att inte prata om hur något känns eller deras åsikt om

saker och ting. Peter säger bland annat följande:

I morse när det var en jättejobbig lämning på dagis och barnen grät och jag råkade klämma ett av barnens

händer i dörren och liksom det var misär. Sådant kan jag berätta om för det är inte så utlämnande, men om

det skulle vara att det är struligt i någon relation på något vis då skulle jag nog inte berätta det. Om jag är

ledsen över sådana saker och det händer ju, men det har jag nog aldrig berättat för någon på jobbet. (Peter)

Citatet  redogör  för  hur  Peter  anser  sig  kunna  berätta  om  en  händelse  hemifrån  om  den  inte  upplevs

utelämnande,  men  att  han  däremot  inte  vill  dela  med  sig  av  sina  tankar  och  känslor  som handlar  om

relationer. Lina beskriver sitt förhållningssätt på ett liknande sätt och säger att hon inte berättar vad hon

”verkligen tycker och tänker om saker” och inte blir för privat med sina medarbetare.

I enlighet med vad som redovisades i teorikapitlet är Goffmans begrepp om bakre och främre region inte

enbart att betrakta som särskilda platser. En bakre region kan förekomma i den främre och vice versa, vilket

gör begreppen komplexa. Ett mönster som framkommer under intervjuerna är att den bakre regionen till stor

del inte tycks handla om exempelvis hemmet utan snarare om en mental bakre region. Likt citatet ovan

beskriver cheferna hur de inte släpper in medarbetarna till sina innersta känslor eftersom dessa anses vara för

privata. Detta blir än mer tydligt när cheferna resonerar kring att bjuda in medarbetarna till sitt hem. Lina och

Karin har vid ett tillfälle haft medarbetarna hemma hos sig och Peter uppger att han funderat på att bjuda

hem  medarbetare.  I  stort  sett  tycks  cheferna  inte  se  några  större  problem  med  att  bjuda  hem  sina

medarbetare.  Lina  berättar  att  både  hon och  medarbetarna  upplevde  det  som väldigt  positivt  att  träffas

utanför arbetet. Hon tror att det beror på att hon visar att de är viktiga, till och med så viktiga att hon kan ta

hem dem till sig. Hon svarar såhär på frågan hur hon upplevde det att ha medarbetarna hos sig:

Näe jag tycker det var helt okej! Jag tyckte det var trevligt jag också. De... Det var några som gick och

gjorde kaffe och hjälpte till att plocka undan och ja. (Skratt) Vissa satt bara kvar och prata liksom. Ja, nej

men det var lugnt. Jag tyckte det var bra. (Lina)

Lina verkar inte tycka att medarbetarna inkräktar på hennes privata sfär då de befinner sig hemma hos henne.

Hon säger själv att hon tyckte det var trevligt och återger situationen som avslappnad. Det går att tolka Lina

som att hennes hem i det här fallet inte utgjorde en bakre region. Den bakre regionen verkar snarare handla
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om  det  Lina  tidigare  sa  om  vad  hon  delar  med  sig  av.  Det  kan  tänkas  att  Lina  i  interaktionen  med

medarbetarna även hemma fortfarande befann sig i den främre regionen och att hennes framträdande var

beroende av det snarare än hemmet. Lina är noga med att poängtera att inbjudan hem till henne var till alla

medarbetare och att de själva fick avgöra om de ville komma eller inte. Hon såg inte inbjudan som ett möte

utan ett tillfälle att ”snacka om vad man vill”. Hon berättar att hennes kollegor höjde på ögonbrynen över att

hon bjöd hem sina medarbetare eftersom hon då enligt dem blandade privatliv med arbetsliv. Lina säger att

det dock ändå var en stor skillnad för henne eftersom hon valde att bjuda in hela gruppen.

Karin berättar att hon haft en planeringsdag hemma hos sig tillsammans med tre medarbetare. Hon säger att

det inte var något konstigt att ha dem hemma hos sig, men poängterar att det inte är en självklart att ta hem

medarbetare. Hon har vägt  fram och tillbaka om hon ska bjuda hem hela arbetsgruppen.  Att  det  inte är

självklart tycks grunda sig delvis i en ängslan för vad medarbetarna ska tycka om hennes hem. Karin berättar

att hon bor väldigt fint och nämner att hon är rädd för att sticka ut hakan. Till skillnad från Lina ger Karin

utryck en oro för att hennes hem ska ge medarbetarna upplysningar som tillhör hennes bakre region.

Vilken information cheferna delar med sig av är relevant för att förstå hur de konstruerar sin egen offentliga

och den privata sfären. Den offentliga sfären kan utifrån chefernas berättelse tolkas vara allt framträdande

inför medarbetarna, oavsett om de är hemma hos sig själva eller på arbetet. Den privata sfären däremot rör

chefens  privata  upplevelser  och  tankar  om  saker,  och  där  är  cheferna  inte  lika  benägna  att  släppa  in

medarbetarna.

5.1.5 Umgänge med medarbetare

Som tidigare delar av analysen har redogjort för så anser flera av cheferna att det är betydelsefullt att ha en

relation till sina medarbetare för att kunna arbeta tillsammans. Scheff framhåller att de är ett grundläggande

mänskligt  behov  att  skapa  sociala  band  till  sin  omgivning,  vilket  visar  sig  i  chefernas  berättelse  om

relationen till sina medarbetare.

En gräns som flera av cheferna drar gäller  deltagande vid personalfester,  afterwork och aktiviteter  efter

arbetet. De deltar gärna på personalfester och andra tillställningar i viss mån. Enligt Göran är det viktigt att

delta på personalfester eftersom dessa är till för alla anställda och det skulle ge dåliga signaler om han inte

var där.

För mig är en personalfest en personalfest och då är vi ju alla personal. Vi är ju alla anställda, vi har ju

olika funktioner, men vi är ju alla anställda. Då tycker jag det är viktigt att delta i gemenskapen. Och sen

sänder det konstiga signaler om jag inte skulle delta på det. (Göran)

Göran förklarar att på en personalfest är det viktigt att alla anställda deltar och att han som chef är en del av

gemenskapen. Samtidigt är Göran enig med Lena och Karin om att som chef går det inte att stanna kvar sist

på en fest. Några av cheferna berättar om erfarenheter från andra chefer som stannat kvar för länge på en
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personalfest. En chef som ser sig själv som ledig från chefsrollen på en personalfest och dricker för mycket

med sina medarbetare får det problematiskt, anser de. En fest kan stegras under kvällen och en chef som då

hänger med för mycket riskerar att inte bli tagen på allvar dagen efter på arbetet. Återigen blir Goffmans

begrepp publiksegregation intressant. En chef som festar till det tillsammans med medarbetarna framträder i

en annan roll I än sin chefsroll. Chefen segregerar inte sin publik utan uppträder i en roll som är för lik

medarbetarnas. Då sänder chefen intryck som medarbetarna inte anser förenliga med chefsrollen. De kan då

tappa tron på rollen.

Samtliga chefer säger att det anordnas aktiviteter på de arbetsplatser de arbetar och har arbetat på. Det kan

exempelvis vara afterwork, träning eller teaterbesök. Enligt Lina är det bra att umgås i arbetsgruppen utanför

väggarna på arbetsplatsen. Hon tror att det leder till ökad tillit om man umgås utanför ”ramarna”. Flera av

cheferna  är  dock  eniga  med  henne  att  det  inte  går  att  delta  på  alla  aktiviteter  som  anordnas  utanför

arbetsplatsen, utan det är viktigt att ibland ta ett steg tillbaka. Göran, Lina och Karin anser att det inte är bra

att som chef att vara med på varje afterwork eller aktivitet, framförallt för att det måste finnas utrymme för

medarbetarna att prata med varandra och få möjlighet att prata om chefen. Göran och Lena säger även att det

inte är självklart att de blir inbjudna till aktiviteter, och att det sker aktiviteter utanför arbetsplatsen som de

inte känner till.

Cheferna gör något olika val gällande vilka aktiviteter de tackar ja till. Lena berättar att hon kan tacka ja till

aktiviteter om någon medarbetare frågar specifikt. Hon berättar att hon skulle kunna tacka ja till en situation

där några köpt teaterbiljetter och bjuder in henne, därför att det är på deras initiativ att fråga om hon vill med.

Lina däremot tackar bara ja om hela gruppen bjuder in henne och säger att det finns gånger då hon tackar nej.

Det råder även något delade meningar bland cheferna om hur umgänget med medarbetarna vid raster ska se

ut. Göran och Karin ser inga problem med att äta lunch med sina medarbetare utan kan göra det då och då.

Göran säger att  även om han inte äter lunch med dem försöker han alltid vara med på fikaraster.  Lena

berättar att hon på sina förra arbetsplats inte tyckte om att äta lunch med medarbetarna eftersom det blev så

mycket prat om arbetet. Det blev jobbigt att äta lunch med dem eftersom det ofta kom att handla om att

chefer över henne borde agerat annorlunda. Umgänget på arbetsplatsen tycks vara olika beroende på vilken

relation som finns mellan medarbetare och chef. Hur den relationen ser ut påverkar både när och hur chefen

interagerar med medarbetarna. På en av Peters tidigare arbetsplatser var det en tydlig uppdelning mellan

chefer och medarbetare, vilket gjorde det svårt att interagera på rasterna. Han säger att ”man pratade inte om

så mycket saker med cheferna”, vilket var ett sätt att förhålla sig till sina roller. Flera av cheferna uppger att

samtalsämnena  mellan  medarbetare  och  chef  är  på  en  relativt  ytlig  nivå.  Enligt  Lena  och  Göran  beror

samtalet  på  vem de  pratar  med  och att  konversationen  ofta  handlar  om något  de  har  gemensamt  med

medarbetaren.

På arbetsplatsen är  både chefen och medarbetaren i  den främre regionen och framträder på en scen för

varandra. Chefen såväl som medarbetaren vill styra den andres intryck och pratar således om saker som kan

framställa dem på ett positivt sätt. I en interaktion menar Goffman att vi alltid söker efter upplysningar om de
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andra  individerna  för  att  kunna  göra  en  definition  av  situationen.  Chef  och  medarbetare  är  troligtvis

medvetna om vilka upplysningar de ger om sig själva och hur detta påverkar den andre. Goffman betonar

vikten att vid studier av sociala inrättningar problematisera kring de anständighetsnormer som råder och hur

dessa påverkar interaktion. Han framhåller att de informella samtalen mellan tjänstemän kan vara olika på

olika arbetsplatser och påverkade av de anständighetsnormer som råder där.89

Lina har aktivt valt att inte äta lunch med sina medarbetare utan äter hellre med sina chefskollegor. Hon

resonerar så här på frågan varför hon inte äter med sina medarbetare:

Lite tror jag att det beror på att jag aktivt väljer det. För att inte visa på någon favorisering. Det är lätt att

hamna med samma människor hela tiden och äta med samma. Och dels ingår jag ju inte i den gruppen på

något sätt. (Lina)

Det Lina uttrycker här är en risk för att bli det Scheff skulle kalla för överdifferentierad. Hon vill inte se sig

själv som en del av gruppen och vill inte att medarbetarna ska känna sig favoriserade. Hennes sätt att hantera

överdifferentiering är att inte bli en del av arbetsgruppen på samma sätt som medarbetarna är. Hon undviker

att bygga för starka sociala band med medarbetare genom att inte äta lunch med dem. Lina återkommer även

vid ett senare tillfälle i intervjun till att hon alltid har i bakhuvudet att hennes relation till medarbetarna inte

får påverka hennes bedömning. På frågan om Lina eller medarbetarna någon gång berättat för mycket om

privatlivet och om det påverkat den professionella relationen svarar hon såhär:

Ja det kan det ha gjort, men jag har inte tänkt på det så. Jag tror att jag... att jag ändå på något sätt... Jag

har det i bakhuvudet hela tiden: det här får inte påverka. Vad är vad. Om den här personen... om det här

skulle vara någon annan person och jag tar bort ansiktet så, hur skulle jag gjort bedömningen då. Där har

jag faktiskt  haft  hjälp också av när vi  satt  lön i  ledningsgruppen.  Så att  inte  jag...  så att  det  inte blir

favorisering liksom. (Lina)

Lina berättar att hon tar hjälp av sina kollegor i ledningsgruppen i situationer där hon är rädd för att hennes

sociala band till en medarbetare ska påverka. Det blir ett sätt att hantera upplevelsen av sociala förväntningar

och att inte låta beslut styras av skam- och stolthetskänslor. I en situation som lönesättning är det lätt att

tänka sig att chefen kan påverkas av vilken relation som finns till medarbetaren. Om det sociala bandet är

starkt  finns  det  en  risk  att  chefen  inte  vill  hota  det  sociala  bandet  och  uppleva  en  skamkänsla  för  att

medarbetaren inte blir nöjd. På samma sätt kan chefen styras av viljan att värna om det sociala bandet och

vara mer generös mot vissa medarbetare.

Lina sa i tidigare citat att hon inte är en del av gruppen och därför inte vill äta lunch med medarbetarna.

Hennes förhållningssätt till medarbetarnas grupp kan vara något tvetydigt. Vid flera tillfällen förklarar hon

att hon inte vill se sig själv som en del av gruppen och att hennes primära grupp är ledningsgruppen i vilken

89 ⇥Goffman 2000:99
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övriga chefer ingår. Samtidigt säger Lina att hon önskar att hon enbart sågs som ledare för gruppen och inte

som chef. Lina uttrycker sig såhär ”Jag önskar ju att jag... att jag bara är ledare i gruppen, inte chef, alltså i

tanken”. Skillnaden anser Lina vara att hon inte styr och ställer utan istället finns för att stötta och coacha

sina  medarbetare.  Linas  tvetydighet  vill  jag  koppla  till  det  som  lyftes  i  kapitlet  tidigare  forskning.

Svennerstål framhåller att chefskap är en formell funktion, medan ledarskap handlar om att få förtroende.

Lina  eftersträvar  att  vara  ledare  i  gruppen  och  således  få  makt  och  förtroende  genom  sina  personliga

egenskaper.  Lina  sa  tidigare  att  det  är  betydelsefullt  att  umgås  med  medarbetare  utanför  arbetsplatsen.

Genom att knyta sociala band till medarbetarna utanför arbetet kan Lina bli accepterad av gruppen och få

förtroende att leda den.   

Chefernas umgänge på arbetsplatsen tycks enligt redogörelserna ovan dels handla om att  inte favorisera

några medarbetare genom umgänget, dels att inte bli en så stor del av gruppen så att det påverkar chefens

professionella omdöme. Om chefen kan hantera detta är umgänget på arbetsplatsen bra och cheferna ser det

som positivt att delta på aktiviter med medarbetarna i en viss utsträckning.

5.1.6 Tillfällen att ha mer distans

De upplevelser cheferna har av att behöva hålla distans till medarbetare handlar framförallt om arbete. Karin

säger att hon behöver hålla en viss distans när hon vet mer än medarbetarna om organisationsförändringar

eller liknande. Då kan hon sitta på kunskap som hon inte kan förmedla till sina medarbetare. Flera av de

andra  cheferna  intygar  också  att  de  gärna  undviker  att  prata  om  arbetsrelaterade  frågor  med  sina

medarbetare. Det kan kräva att de håller en viss distans för att inte skapa oro på arbetsplatsen. Det kan också

krävas distans om chefen måste fatta beslut som påverkar medarbetaren väldigt starkt. Lena säger att hon

behöver hålla distans om någon medarbetare inte kan få ha kvar sitt arbete.

Jag kan inte sitta och tycka synd om dem, utan jag måste ju på något vis prata, men inte vara för nära, utan

hålla distans och låta dem har sin sorg eller sina tankar kring det jag berättar. (Lena)

Vid tillfällen då Lena handlar utifrån verksamhetens behov, men hennes handling påverkar medarbetaren

behöver hon hålla en viss distans. Lena preciserar inte varför hon inte kan vara för nära eller tycka synd om

medarbetaren. En möjlig tolkning är att det handlar om ett sätt att inte bli överdifferentierad. Om hon ömkar

medarbetaren och inte står fast vid sitt beslut behåller hon inte distansen. Det är möjligt att Lena klarar av att

hantera situationen på grund av en stark självkänsla. Enligt Scheff kan en individ med stark självkänsla

lättare hantera situationer där sociala band blir hotat och risken att känna skam uppstår. Individen klarar då

av att kontrollera skammen och inte låta sig bli översköljd av den. Att behöva avskeda en medarbetare kan

tänkas vara en situation där skam lätt uppstår och som hotar ett socialt band. Att Lena kan hantera situationen

och  inte  försöka  reparera  det  sociala  bandet  tyder  på  att  hennes  självkänsla  är  stark.  Genom  att  låta

medarbetaren ha sina tankar om det hon berättar  behåller hon också ett  visst avstånd till  medarbetarens

privata sfär.
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Lina säger att ett tillfälle som kräver mer distans kan vara när det är väldigt tungt på arbetet, både för henne

och medarbetarna. Om det är en hög arbetsbelastning kan hon känna att hon behöver återhämta sig och

arbetar gärna hemifrån. I sådana perioder blir det lätt en negativ spiral som hon inte vill dras med i. Många

av medarbetarna är kritiska och känner att de inte får rätt förutsättningar. Det leder till att Lina behöver gå

därifrån och reflektera för att veta vad hon behöver göra annorlunda och vilka förutsättningar hon kan ge.

Samtidigt betonar hon att det är i perioder som det är tungt som hon behöver vara närvarande. Även om hon

helst skulle vilja gömma sig hemma är hon på arbetet eftersom hon upplever att medarbetarna behöver henne

där. Scheff påstår att individer ständigt lever i sin omgivnings tankar. Vi utvärderar oss själva utifrån vad vi

tror andra tycker och tänker om oss. Vi vill att våra sociala band ska förbli intakta och föreställer oss hur vi

bäst ska göra för att uppnå det. Linas upplevelse går att se i ljuset av Scheffs tankar. Att Lina funderar på vad

hon behöver förändra kan ses som ett uttryck för att hon föreställer sig medarbetarnas upplevelser. Kanske

upplever hon att den negativa spiralen hotar de sociala banden på arbetsplatsen och hon blir osäker på sin

egen prestation.

Vid  tillfällen  då  chefen  sitter  på  information  som denne  inte  kan  dela  med  sig  krävs  det  mer  distans.

Detsamma gäller när svåra beslut måste fattas som påverkar medarbetarna, exempelvis en uppsägning. Att

hålla distans då är ett sätt att inte blir överdifferentierad och respektera medarbetarnas privata sfär.

5.2 Förhållningssätt till medarbetarens privata och offentliga sfär

Chefernas upplevelse av medarbetarnas privatliv är i stort sett lika. Samtliga chefer tar upp vikten av att som

chef känna till vissa delar av medarbetarens privatliv för att kunna leda dem på ett bra sätt. Ett gemensamt

drag för samtliga chefer är att de vill veta om det är något som får inverkan på arbetet och som påverkar

medarbetarens prestation. Karin uttrycker det såhär:

Jag kan känna att vissa saker... Jag brukar säga att de väljer ju själva vad de vill berätta om, men ibland kan

det vara bra att veta vissa saker. Till exempel att man kan ha ett barn som har det jättejobbigt i skolan. Man

kan ha en man som är sjuk eller en mamma som är sjuk eller... och ibland är det bra att få veta det. Därför

då kan jag förstå varför du inte är den som är på hugget just nu. Och det behöver inte vara i detalj utan

bara att: ”jag har det lite tufft just nu.” . (Karin)

Karin vill  veta så pass mycket att  hon kan förstå situationen medarbetaren är i, men menar att  hon inte

behöver veta detaljer. Precis som hon tidigare själv beskrev förhållandet till sitt eget privatliv, vill hon veta

att något hänt men måste inte veta exakt vad eller hur. Även Lina uttrycker sig på samma sätt och säger att

hon till och med stoppat medarbetare som berättat för mycket. Om en medarbetare varit för detaljerad om sitt

privatliv har det hänt att Lina sagt att de inte behöver berätta mer. Detta menar hon tagits emot positivt av

medarbetarna eftersom de inte behöver känna sig pressade att berätta precis vad som händer i deras privatliv.

Enligt Lina är det viktigast att veta helheten och att hon som chef inte blir terapeut till sina medarbetare.

Göran betonar att i krissituationer när en medarbetare eller arbetsplatsen utsätts för något traumatiskt är det

ett tillfälle att kliva närmare som chef. Då menar Göran att det gäller att vara lyhörd för medarbetarens behov
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och  inte  låta  sig  styras  av  sina  egna.  I  krissituationer  kan  det  även krävas  att  chefen  lämnar  över  till

professionell hjälp och drar en gräns för vad hen personligen kan göra. 

Orsaken till att chefen vill känna till delar av medarbetarnas privatliv kan vara för att ge förutsättningar till

en bra arbetssituation. Peter säger att han kan lämna mer hänsyn om han förstår varför medarbetaren har det

jobbigt. Det är något även de andra cheferna beskriver. Genom att känna till lite om varje medarbetare är det

möjligt  att  kunna anpassa arbetssituationen och hjälpa medarbetare att  klara sitt  arbete. Karin menar att

hennes vetskap kan göra att hon får möjlighet att lyfta medarbetare. Hon säger att det kan vara saker hon vet

om en medarbetare, men som andra på arbetsplatsen inte vet. Då blir hennes uppgift att stärka den personen.

Genom att hon vet kan hon verka för att arbetsgruppen fungerar och att medarbetaren får stöd.

De tillfällen då cheferna behöver veta  mer  om sina medarbetares privata sfär  tycks vara när  den bakre

regionen påverkar den främre. När något allvarligt händer i medarbetarens bakre region kan det påverka det

framträdande som sker på arbetsplatsen. Rollen som medarbetare blir svår att upprätthålla och chefen kanske

upplever att medarbetaren inte presterar. Att kommunicera vad som sker i den bakre regionen och hur det står

till kan också vara en del av intrycksstyrning. Om medarbetaren inte kommunicerar till chefen är det möjligt

att den omedvetet sänder ett intryck av att inte vara engagerad eller presterande på arbetet. Cheferna behöver

veta så mycket att de kan framträda inför övriga medarbetare på ett bra sätt och styra deras intryck så att

personen får stöd.

Chefernas upplevelse om att de kan behöva sätta stopp eller ibland inte ta del av all information kan tolkas

genom differentiering. Om chefen vet för mycket blir det sociala bandet för starkt och chefen riskerar att bli

för uppslukad av relationen. För att kunna behålla det sociala bandet intakt behöver chefen veta så pass

mycket att den kan förstå, men inte så mycket att den påverkas. En chef som dock inte får veta något eller

inte  visar  något  intresse  för  medarbetaren  riskerar  att  bli  isolerad.  Då  kan  det  tänkas  att  chefen  blir

underdifferenteirad och enbart tar hänsyn till sina egna behov.

Det tycks finnas en respekt hos cheferna för medarbetarens privata sfär. Det är enbart vid tillfällen då den

offentliga sfären  påverkas  av vad  som sker  i  den  privata  som cheferna  anser  att  den  är  intressant.  Jag

upplever  inte  att  cheferna  uttrycker  något  ointresse  för  medarbetares  privatliv,  snarare  att  de  vill  låta

medarbetarens  behov  står  i  centrum.  Precis  som  flera  av  cheferna  säger  så  lyssnar  de  gärna  om  en

medarbetare berättar, men söker inte aktivt information. 
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6. Avslutande diskussion

6.1 Summering

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur chefer konstruerar en gräns mellan den offentliga och

privata sfären. Min ambition är att låta chefer berätta om sin interaktion med medarbetare för att förstå hur de

balanserar närhet och distans i relationen till sina medarbetare. Det vill säga hur de skiljer mellan det som

tillhör den offentliga respektive den privata sfären. Som problemformuleringen betonade finns det anledning

för en chef att balansera närhet och distans, men forskningen har få svar på hur detta verkligen görs. Jag vill

med denna studie förstå hur chefer upplever interaktionen med sina medarbetare och hur detta påverkar

konstruktionen  av  sfärerna.  För  att  undersöka  detta  har  jag  utgått  från  två  frågeställningar:  hur  chefen

konstruerar en gräns mellan sin egen offentliga och privata sfär och hur de förhåller sig till medarbetarens

sfärer. Det empiriska materialet utgjörs av kvalitativa intervjuer med fem chefer. Deras svar har analyserats

utifrån Goffmans dramaturgiska teori samt Scheffs teori om sociala band. Genom de intervjuer och analyser

studien gjort anser jag att frågeställningarna är besvarade. Mitt bidrag är verklighetsbaserade berättelser om

hur chefer avgör vad som tillhör deras offentliga sfär och vad som tillhör deras privata. Vidare har studien

belyst hur cheferna förhåller sig till vad de anser vara medarbetarens offentliga och privata sfär. Jag har

problematiserat  kring  orsakerna  till  varför  de  handlar  som de  gör  och  vad  de  tror  sker  om  de  agerar

annorlunda. Min förhoppning är att ge perspektiv på hur det går att balansera närhet och distans som chef

och vad som är viktigt för att skapa hållbara professionella relationer till medarbetare. Jag kommer nedan att

redogöra kortfattat för de resultat som presenterats

Konstruktionen av chefens offentliga och privata sfär skapas genom ett antal olika strategier.  Cheferna i

studien har inte alltid samma strategier, men det finns några gemensamma förhållningssätt. Cheferna är lika i

hur de skapar relationer till sina medarbetare. Några av cheferna ser den vardagliga kommunikationen med

medarbetare som en viktig del i att skapa en personlig relation. Det är ett sätt att vara närvarande och ett sätt

att få höra medarbetarnas åsikter. Samtidigt poängterar flera av cheferna att det finns risker med att bli för

nära sina medarbetare. En chef som är för nära tar för stor hänsyn till medarbetarnas privatliv och får svårt

att fatta beslut. Rollen som chef blir även svår att upprätthålla om chefen och medarbetaren är kompisar.

Vidare beskriver samtliga chefer sin relation till medarbetarna utifrån att de är chef. På arbetet uppträder de i

chefsrollen och interagerar med medarbetare genom rollen. Chefen framställer sig på ett sätt som skapar

förtroende och trovärdighet. Genom att segregera sin publik kan chefen försäkra sig om att alltid agera som

chef inför medarbetarna. Betydelsen av publiksegregation blir tydligt om chefen blir chef över sina tidigare

kollegor.  När  chefen  kommer  ur  den  egna  arbetsgruppen  uppstår  ingen  publiksegregation  och  chefens

framträdande påverkas av tidigare roller. Chefen får svårt att leda sina tidigare kollegor eftersom chefen inte

direkt får det förtroende som krävs. Cheferna har olika upplevelser av vilka som är svårast att leda. Två av

cheferna anser det svårast att leda medarbetare som de inte har ett socialt band till, medan en av cheferna

anser det svårare att leda medarbetare som det finns ett socialt band till.
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Skillnaden cheferna skapar mellan den offentliga och privata sfären framgår vidare genom deras berättelser

om vad de berättar om privatlivet. Cheferna berättar för sina medarbetare om något händer, men undviker att

prata om känslor och sina åsikter om saker och ting. Detta tyder på att den privata sfären till stor del ses som

ett mentalt inre rum snarare än en fysisk plats. Medarbetarna släpps inte in till deras innersta känslor. Flera

av cheferna har bjudit hem sina medarbetare utan att se några problem med det. Att ha medarbetarna i sitt

hem upplevs inte som ett intrång i den privata sfären utan har uppskattats av både chef och medarbetare.

Umgänget på arbetsplatsen är ytterligare ett sätt att konstruera sfärerna. Cheferna balanserar närhet till sina

medarbetare genom att delta i aktiviteter utanför arbetet. Däremot är cheferna aldrig kvar sist och deltar inte

på alla aktiviteter som anordnas. På så vis kan cheferna behålla en professionell distans och inte komma för

nära. En del av cheferna interagerar gärna med medarbetarna på raster, medan en del av cheferna väljer att

inte göra det. Ett skäl till att inte göra det är enligt cheferna att inte favorisera någon.

Tillfällen  då  cheferna  håller  mer  distans  till  sina  medarbetare  är  i  situationer  som  rör  arbete  och

organisationsförändring.  Ett  beslut  som  måste  fattas  för  verksamhetens  bästa  men  som  påverkar

medarbetaren  kan  kräva  större  distans.  Även  i  situationer  då  arbetsbelastningen är  hög och  när  arbetet

upplevs som tungt kan det finnas ett behov att som chef få distans.

Cheferna förhåller sig till medarbetarens offentliga och privata sfär på relativt likadant sätt. Som chef är det

viktigt att veta vad som händer i medarbetarens privatliv om det påverkar arbetet. Om chefen får information

om vad som är jobbigt är det också lättare att anpassa arbetssituationen. Medarbetarens privata sfär är enbart

relevant om chefen upplever att den påverkar den offentliga sfären. Cheferna har inget behov av att veta för

mycket om medarbetarens privatliv. Dels för av respekt för medarbetaren, dels för att inte bli för påverkad i

chefsrollen.

6.2 Övergripande diskussionen

Utifrån analys och tolkning av mitt empiriska material vill jag framförallt lyfta fram två aspekter för vidare

diskussion. Det första gäller tolkningen av Goffmans begrepp främre och bakre region. Under intervjuer med

cheferna  framträdde  ett  tydligt  mönster  av  att  de  alltid  såg  sig  själva  som chef  tillsammans  med  sina

medarbetare. För att kunna skilja på den offentliga och privata sfären agerar cheferna alltid utifrån tanken

”Jag är chef.” Det är inte alltid en medveten tanke, men de val som tas för att balansera närhet och distans

baserar sig på deras roll som chef. För att kunna agera i rollen använder sig cheferna av publiksegregation

och kan på så sätt försäkra sig om att de inte spelar fel roll på fel plats. Cheferna gör även en åtskillnad

mellan den främre och bakre regionen. Enligt Goffman skulle detta innebära att chefernas främre region är

arbetsplatsen och den bakre regionen är hemmet. Resultatet av min studie visar dock att den bakre regionen

inte är en fysisk plats i samma utsträckning som Goffman gör gällande. Chefernas upplever att de alltid

befinner sig i den främre regionen inför sina medarbetare, oavsett om de träffar medarbetarna på arbetet eller

i hemmet. Vid de tillfällen cheferna har bjudit hem sina medarbetare har de fortfarande agerat inom den
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främre  regionen.  Den  bakre  regionen  är  chefernas  innersta  känslor  och  privata  upplevelser.  Goffmans

begrepp bakre region bör således förstås som en mental företeelse. I teorikapitlet redogjorde jag för hur

Goffman ibland tycks beskriva den bakre regionen som en icke-fysisk plats och det är möjligt att detta rör sig

om en tolkningsfråga.  Hur den bakre regionen uppstår  bör  problematiseras vidare  och jag anser att  det

resultat jag presenterat i denna studie är ett sätt att göra det. Det kan naturligtvis vara så att detta är ett fynd

som redan har gjorts gällande Goffmans begrepp främre och bakre region, men jag anser att studiens resultat

är ett teoretiskt bidrag som kan tillföra ökad förståelse för hur individer konstruerar den bakre regionen. Jag

vill dock framhålla att den bakre regionen kan förekomma som en fysisk plats, vad som tillhör den bakre

regionen är unikt för varje chef.

Den andra aspekten jag vill  lyfta gäller Scheffs teori om sociala band och hur dessa påverkar chefernas

relationer. Som resultatet redovisade fanns det empiriska motsättningar i materialet.  Cheferna hade olika

upplevelser av hur de sociala banden påverkade deras förmåga att vara chef. Det är framförallt tre av de

intervjuade cheferna som talar tillräckligt mycket om det sociala bandets betydelse för att det ska gå att dra

slutsatser kring hur det påverkar dem. För två av dessa chefer var det bristen på socialt band som gjorde det

svårt att vara chef, medan det för en av cheferna var ett för starkt band som blev problemet. Varför chefernas

upplevelser är olika är inte ett svar jag finner tydligt i det empiriska materialet. En möjlig tolkning är att de

olika upplevelserna är två fallgropar en chef kan hamna i. Den ena fallgropen är brist på förtroende. Som jag

tidigare redogjort för ges, förtroende genom att det finns en personlig relation. En personlig relation uppstår

rimligen genom att det finns ett socialt band och bristen på socialt band leder till brist på förtroende. De

chefer som upplevde det svårt att leda på grund av avsaknaden på socialt band till medarbetarna fick troligen

inget förtroende. Det går att tänka sig att utövandet av ledarskap är beroende av ett socialt band som ger en

personlig relation. Den andra fallgropen är brist på självständighet. En chef med för starka sociala band blir

begränsad  i  sitt  chefskap  och  påverkas  för  mycket  av  medarbetarnas  känslor  och  behov.  Chefens

föreställningar om hur medarbetarna ska påverkas av deras beslut begränsar dem i utövandet av chefskap.

Det  finns  en omedveten  oro  för att  riskera  sina sociala  band.  Utifrån denna tolkning  går  det  att  förstå

komplexiteten av de sociala banden. Som ovan nämnt är detta en möjlig tolkning och det kan finnas andra

faktorer  som avgjort  chefernas  upplevelse.  Arbetsplatsens  karaktär  och  chefernas  bemötande  mot  tidiga

kollegor är troligen även det faktorer som påverkat utövandet av chefskap. Vad detta kan säga oss om sociala

band får vidare forskning visa.

6.3 Relation mellan resultat och metod

Den kvalitativa metod som använts till studien anser jag fungerar väl som stöd för undersökningen. Syftet är

att redogöra för chefers subjektiva upplevelser och förstå hur de konstruerar en offentlig och privat sfär. Jag

anser att de genomförda intervjuerna kan besvara syftet. En studie som omfattat även observationer hade

troligen kunnat ge ett bredare resultat och förståelse för hur interaktionen med medarbetare verkligen ser ut.

Det är värt att reflektera över hur mycket cheferna under intervjuerna har haft för avsikt att intrycksstyra mig

som forskare. Det kan ha legat i chefernas intresse att framställa sig som bra chefer och redovisa för de

handlingar som fått  bra resultat. Att få se cheferna agera på sin arbetsplats hade kunnat vara ett  sätt  att
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komma runt detta. Rent hypotetiskt är det möjligt att en chef som gjort övertramp och kommit alldeles för

nära en medarbetare inte skulle avslöja det för mig. Jag vill dock framhålla att det empiriska material jag

funnit bedöms tillräckligt för att stödja de slutsatser jag drar i studien och att jag under intervjuerna inte har

märkt att någon medvetet har försökt styra mina intryck.

Jag vill även belysa huruvida grindvakten som användes vid upprättandet av kontakt med intervjupersonerna

påverkade urvalet. Urvalet blev delvis styrt av att grindvakten gav mig namn på chefer att kontakta och kan

ha lett till att cheferna var relativt lika. De chefer som medverkade i studien hade sannolikt reflekterat kring

närhet och distans. För vidare forskning hade det varit av intresse att ha ett större urval där cheferna var mer

olika varandra.

6.4 Implikationer för framtida forskning

Under intervjuerna märkte jag att  mina intervjupersoner är relativt olika personlighetsmässigt och ibland

agerar olika därför de har olika sätt att uttrycka sig. Detta är en aspekt som inte har tagits med i analysen då

jag  inte  ansett  mig ha underlag för att  dra  slutsatser  kring detta.  Det  har  dock väckt  tankar  om vidare

forskning skulle kunna se skillnader mellan hur cheferna balanserar närhet och distans beroende på vilka

personlighetsdrag de har. Jag tänker här framförallt på personlighetsdrag i form av introvert och extrovert.

Det är värt att reflektera över om en chef som är extrovert har annorlunda sätt att skapa relationer till sina

medarbetare än en chef som är introvert. Att skapa relationer har som den tidigare forskningen påvisat delvis

att göra med att bjuda på sig själv och skapa personlig kontakt. Frågan är om en introvert och extrovert chef

gör detta på samma sätt och om det får konsekvenser för hur nära eller distanserade de är.

Vidare tror jag även att forskning på fler yrkesgrupper skulle ge fler aspekter på hur offentlig och privat sfär

konstrueras. Som presenterat i metodkapitlet har denna studie enbart inriktats på chefer över tjänstemän. Det

är möjligt att chefer inom andra yrkesgrupper har andra sätt att balansera närhet och distans och således har

större eller mindre skillnad mellan offentlig och privat sfär.

Avslutningsvis  vill  jag  dock framhålla  att  konstruktionen av  offentlig  och  privat  sfär  alltid  är  styrd  av

subjektiva upplevelser. Hur chefer balanserar närhet och distans styrs troligen framförallt av deras sätt att

bete sig och uttrycka sig.
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Bilagor

Bilaga 1 – Intervjuguide
Tema Huvudfrågor Eventuella följdfrågor
Bakgrund Hur hamnade du på den tjänsten du har idag?

När fick du tjänsten du har idag?

Hur många medarbetare arbetar du nära?

Tillhör du en ledningsgrupp?

Roll som chef Berätta om din roll som chef på den här arbetsplatsen

Vem är du på̊ arbetet?

Vad innebär din relation till dina medarbetare i 

förhållande till att du är chef?

Har något förändrades för dig när du blev chef i 

förhållande till din relation till medarbetare?

Kände du någon av dina medarbetare innan?

Arbetsplatsen Vilka samtalsämnen deltar du i på̊ arbetsplatsen och 

vilka deltar du inte i?  

Har ni några gemensamma aktiviteter på arbetet?

Deltar du i dem?

Var är din arbetsplats?

Äter du lunch med din medarbetare?

Vad pratar ni om på lunchen?

Varför deltar du inte i vissa aktiviteter?

Relation till 

hemmet

Vem är du hemma? Hur skulle du beskriva dig?

Finns det sidor hos dig själv som du inte visar i arbetet?

Vad berättar du om ditt privatliv?

Har någon av dina kollegor varit hemma hos dig?

Hur mycket vet dina kollegor om ditt hem?

Påverkar det som händer hemma dig på̊ arbetet?

Har dina familjemedlemmar träffat dina kollegor?

Säg att du skulle hända något hemma en morgon, 

hur påverkar det din interaktion med 

medarbetaren?

Relation till 

medarbetarna

Berätta om hur din relation till medarbetarna ser ut.

Har du upplevt att du hamnat för nära någon av dina 

kollegor? (Att ni fått ett band som påverkat er 

professionella relation?)

att veta mycket om sina medarbetares privatliv, vad 

tänker du kring det? Påverkar det dig i din roll som 

chef?

Finns det tillfällen då du måste ha mer distans och 

tillfällen då du måste vara mer nära?

Umgås du privat med någon av dina kollegor? 

Räknas dem som vänner?

Är du vän med dina kollegor på Facebook?

Har du tackat nej till inbjudningar från kollegor?

Finns det någon relation till en medarbetare du inte 

känt dig bekväm med?

Hur skulle dina medarbetare beskriva dig?

Upplevt att en nära relation stört en relation till en 

annan medarbetare?

Tänker du på vad du delar och vad du inte delar?

Har detta förändrats under din tid som chef?

Erfarenheter Vad har du för erfarenheter från andra chefer?

Hur har chefer som lett dig förhållit sig till att vara nära 

och distanserade?

Har du exempel på chefer som varit för privata?
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Bilaga 2 – Informationsbrev till intervjupersoner

Sociologiska institutionen

Uppsala universitet

April 2014

Tack för att du medverkat i min studie!

Denna studie syftar till att studera hur ledare balanserar närhet och distans i relation till sina medarbetare. 

Metod för studien är kvalitativa intervjuer med ledare i en chefsposition inom offentlig sektor. Studien syftar 

till att bidra med förståelse kring hur chefer i interaktion med sina medarbetare förhåller sig till den 

offentliga och privata sfären.

Studien är en uppsats på C-nivå vid Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Handledare för 

uppsatsen är Hedvig Ekerwald. Deltagandet i studien är helt frivilligt. Närsomhelst under intervjun har du 

möjlighet att avbryta och du har alltid möjligt att avstå från att svara på vissa frågor. Även efter intervjun är 

genomförd är det möjligt för dig att dra tillbaka intervjun och den kommer då inte användas i 

undersökningen. Den information du lämnar vid intervjun kommer enbart att användas i forskningssyfte och 

inte spridas eller delas med obehöriga.

Uppsatsen som helhet är offentlig och kommer att publiceras via universitetet. Dina uppgifter kommer i 

största möjliga mån att framställas så att inget du delger kan härledas till just dig, och dina personuppgifter 

kommer behandlas konfidentiellt.

Om du har frågor gällande studien eller forskning vid Sociologiska institutionen, vänligen kontakta mig eller 

handledare Hedvig Ekerwald.

Kontaktuppgifter till handledare: Kontaktuppgifter till student:

Hedvig Ekerwald  Lisa Klefbom

Telefon: 018-471 5194 Telefon: 073-0705578

E-post: hedwig.ekerwald@soc.uu.se E-post: Lisa.Klefbom.1200@student.uu.se
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