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This sociological study discusses the topics perceptions, organizations and social 

relations and has its base in the context of female managers within elderly care. The 

study is written in the field of human resources and the purpose is to contribute to the 

understanding of how social and organizational relations shape female managers’ 

perceptions of their situation. 

        When collecting data, a qualitative method containing semi-structured interviews 

was used and documents were gathered. The result was analyzed with Skegg’s theory 

about social class which includes concepts like respectability and disidentification. 

Skegg’s takes inspiration from Bourdieu and the capital theory, whereon we also find 

concepts like social- and cultural capital, valid for this study. 

        The study shows that the structure of the organization together with the social 

relations within it, affect managers to distance themselves from the employees with 

whom they used to be in the same social class. There are several examples that 

originate and make the distance clear, mainly the fact that there are large difficulties 

with communication between the managers and their employees, but also the fact that 

the managers agree on that you shouldn’t be friends privately with your employees. 

        The distance which is negotiated between the manager and her staff serves to 

bolster and protect the respect and respectability that comes with her relocation in 

social space.  
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Inledning 
 

Det händer ibland att en undersökning tar nya vägar, och blir till något annat än det var tänkt. 

Så är fallet med den här uppsatsen. När vi först påbörjade vår studie gällde vårt intresse 

chefer, och hur de arbetar med medarbetarsamtal för att motivera sin personal. Det finns en 

omfattande litteratur om ledarskap och om motivation, och även medarbetarsamtal har 

genererat en ström av publikationer. Däremot fanns få studier som behandlade alla tre 

företeelserna i ett sammanhang. Hit ville vi koncentrera vår insats.  Från den utgångspunkten 

bestämde vi oss för att göra en intervjustudie, där vi skulle fråga chefer om hur de arbetar för 

att motivera sina medarbetare och i synnerhet om hur de använder medarbetarsamtal i det 

arbetet. 

 

Men när vi väl började analysera det material vi samlat in – i första hand intervjuer, men 

också dokument i form av mallar för medarbetarsamtal – uppstod frågetecken och tvivel om 

vad det egentligen var vi hade data om. Det var två saker som skavde och som i slutändan 

drev oss att tänka på ett nytt sätt om vår uppsats. 

 

För det första är ”chef” en vid kategori. Chef kan man vara i olika typer av organisationer, på 

olika nivåer, i privat eller offentlig sektor, i varu- eller tjänsteproducerande enheter, i stora 

organisationer och i små. Vi hade inte intervjuat chefer i största allmänhet. ”Våra” chefer 

verkade alla inom den kommunala äldreomsorgen. Motivet bakom det valet var delvis 

pragmatiskt. Det gällde att fånga ett rimligt antal intervjupersoner inom den begränsade 

tidsrymd som är avsatt för en kandidatuppsats. Till detta kom dock vår fundering att 

intervjumaterialet riskerade bli spretigt och svårtolkat om vi skulle intervjua chefer i mycket 

olika typer av organisationer. Genom att enbart intervjua chefer i en specifik typ av 

organisation, så undgick vi det problemet. Men vid analysen av våra data stod det klart att vi 

därmed hade fått ett annat problem. Om våra chefer var en så speciell grupp, så var det ju inte 

rimligt att dra slutsatser om den vidare gruppen chefer. Vår studie handlade uppenbarligen 

inte om chefer i allmänhet. Vad handlade den i så fall om? 

 

För det andra så blev vi under analysens gång osäkra på vad vi egentligen skulle dra slutsatser 

om. I intervjuerna pratade våra chefer om hur de märkte att medarbetarna var motiverade, hur 

de motiverat dem, hur de arbetade med medarbetarsamtalen, och om annat som vi ville veta. 

Inledningsvis tenderade vi i vårt analysarbete att ta cheferna på orden, så att intervjuerna 
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framstod som informantintervjuer snarare än respondentintervjuer. Här var det uppenbart 

något som skavde. Vi hade pratat med cheferna, inte med medarbetarna. Om vi inte undersökt 

medarbetarna kunde vi ju inte dra slutsatser om vad som motiverar dem. Vad cheferna tror är 

i bästa fall hörsägen: de kan ha rätt eller fel i sina förmodanden om hur medarbetarna tänker 

och fungerar. Men vad var det i så fall, sociologiskt sett, som vi fick veta genom våra 

intervjuer? 

 

I dessa problem låg fröet till en analys av annat slag än den vi först tänkte oss. Vi hade inte 

data om vad som motiverar medarbetare. Däremot hade vi ett material om vad de intervjuade 

cheferna trodde, upplevde, förmodade och tänkte. Vi hade data om perceptioner, om 

föreställningar. Och det som gjorde intervjupersonernas föreställningar intressanta var inte att 

de var chefer i största allmänhet. Vi hade ju valt ut en särskild grupp – chefer i den 

kommunala äldreomsorgen – med motiveringen att man därigenom undviker att få splittrade 

och svårtolkade intervjudata. Vi behövde alltså ta fasta på vad som är utmärkande för detta 

slags organisation, för dess chefer, för dess medarbetare, och för relationerna mellan chefer 

och medarbetare. 

 

Med den utgångspunkten framträdde andra mönster i vårt intervjumaterial. Intervjupersonerna 

är, visar det sig, en relativt homogen grupp. De kommer alla från studieovana hem och har 

således gjort en klassresa genom att läsa på universitetet och bli chefer. Alla intervjupersoner 

har gått samma program, socionom. De anger ett stort intresse för att jobba med människor 

och har alla jobbat på golvet inom vården innan. Organisationstypen de verkar inom är 

relativt platt, det finns chefer i två till tre led och en bred bas av operativ personal. All 

personal har samma yrkestitel och karriärvägarna är få. Omsorgsassistenternas arbetsuppgifter 

är repetitiva och det finns inte utrymme till någon variation. Det finns ett påtagligt 

utbildningsavstånd mellan chefer och deras personalgrupper, chefen är universitetsutbildad 

vilket personalen sällan är, en del har inte ens gymnasiekompetens. 

  

Nu gällde vår nyfikenhet något nytt och annat. Hänger en chefs föreställningar – om den egna 

rollen, om medarbetarna, om chefskapets möjligheter och begränsningar – samman med 

egenskaper av det slaget? Vi hade fått ett nytt syfte, nya forskningsfrågor. 
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Syfte och forskningsfrågor 
Föremålet för vår studie är kvinnliga enhetschefer inom vården, och hur de förstår sin 

situation och sitt arbete med personalen. Relationen mellan cheferna och deras personal har 

flera sociologiskt intressanta drag. Hit hör att cheferna delar klassbakgrund med den personal 

de leder, samtidigt som utbildningsavståndet mellan dem är stort. Vad betyder det för hur 

cheferna uppfattar kommunikationen med sin personal? Hur påverkar det deras syn på närhet 

och distans mellan ledare och ledda i organisationen? 

  

Syftet med studien är att bidra till förståelsen av hur sociala och organisatoriska relationer 

formar chefers perception av situationen.   

  

Med anledning av ovanstående syfte ställer vi oss frågorna: 

·         Vad har enhetscheferna för perceptioner av sin situation? 

·         Vilka föreställningar har de om kommunikationen med medarbetarna? 

·         Vilken bild gör de sig av den ideala chefen, den egna rollen, personalens förmågor och 

drivkrafter? 

·         Hur kommer dessa perceptioner till uttryck? 

·         Och kan sådana perceptionsmönster tolkas mot bakgrund i organisationens och de 

sociala relationernas karaktär? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    
 5 (29) 

Vetenskaplig överblick 
 

Hur förstår nya chefer sin roll? 
Fellbom (2013) beskriver i sin avhandling om förstagångschefer att olika chefskap existerar 

genom att vägarna dit ser olika ut. Hon menar dock att det finns en gemensam fokus för alla 

chefskap, nämligen relationen mellan chef och medarbetare. 

 

Vår undersökning tar sin utgångspunkt i chefers perception av sin roll och situation som chef. 

Vi försöker hitta hur dessa perceptioner kommer till uttryck samt om faktorer som 

organisationsstruktur och sociala relationer kan påverka perceptionerna. Fellbom hävdar i sin 

avhandling om förstagångschefer att ”hur de förstår sig själva som person och chef” (ibid., s 

94f) till stor del beror på hur länge de har varit chefer. Vidare identifierar hon i sin analys 

begrepp som självidentitet, ”rätt bakgrund” och tilltro till sig själv som gemensamma nämnare 

i de många berättelserna hon utgår ifrån. 

 

Fellbom pekar även på vilken vikt utbildningsaspekten har i kontexten ”hur chefer ser på och 

förstår sin roll som chef” (ibid., s 94). Cheferna i hennes studie ger uttryck åt att en viss 

chefsidentitet kan yttras naturligt om det finns en akademisk utbildning i kombination med 

lämpliga personliga egenskaper, här placerar de således in sig själva. Ju mer 

förstagångscheferna ser sig som chefer, desto lättare kan de distansera sig från sina tidigare 

sociala roller vilka inte är av chefsmaterial. 

 

Organisatoriska karaktäristika och dess påverkan på chefers arbeten 
Antonsson (2013) betonar vikten av att relatera chefers arbete till den kontext de arbetar i. Det 

som skiljer våra studier åt är bland annat metodologin. Hon kombinerar metoder, får en 

empiriskt större bredd på så sätt. Hon beskriver/förklarar och identifierar chefers arbete samt 

vilka organisatoriska faktorer som påverkar dem och deras sätt att arbeta – vi undersöker 

deras perceptioner, vi undersöker deras egen bild av sitt arbete. Antonsson har inget 

medarbetarperspektiv i sin undersökning, hon intervjuar dock chefernas arbetsgivare, politiker 

och fackliga personer. De organisatoriska karaktäristika som påverkar chefernas arbete 

identifierar hon som ägardimensionen, verksamhetens inriktning och organisering och om det 

är upp- eller nedgång för verksamheten. Hon använder nyinstitutionell skandinavisk teori för 

att beskriva hur cheferna hanterar mellanchefsdilemmat, det vill säga den ständiga kampen 

mellan förväntningar och krav från olika håll. Dessa går inte alltid hand i hand, vilket gör att 
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cheferna tampas med ”organisatoriskt hyckleri” som kännetecknar diskrepansen som ofta 

uppstår mellan handling och beslut i politiskt styrda organisationer. 

 

Antonssons studie tar upp utbildning som en viktig infallsvinkel i chefernas sätt att se på sin 

roll. Hennes material visar att utbildning och vidareutbildning är viktigt för att kunna ”tänka 

bredare” och ”sätta sig in och kunna relatera lagar och riktlinjer till varandra” (ibid., s 

153f).  

 

Även vår studie betonar utbildningens värde och menar i likhet med Skeggs (2000) att det 

finns en poäng i att lägga till klassperspektivet till denna typ av forskning. Kan klassbakgrund 

utgöra en bidragande faktor och påverka vad cheferna har för perception av sin situation och 

roll som chef? Forskning inom det område Antonsson och vi själva rör oss, pekar på chefers 

ovilja att ”liera sig för mycket med medarbetarna” (2013, s 151), det finns ett behov av att 

hålla en distans, och här identifierar vi klassbakgrund som ett analysverktyg även om motiven 

till detta agerande verkar skilja sig åt. Antonsson kopplar distanseringen till trögheten i 

beslutsprocesser på grund av många lager av chefer, det vill säga att nästan aldrig kunna ge ett 

rakt svar till de anställda utan frågan måste vidare uppåt och behandlas på rätt nivå innan man 

kan ge ett svar/ta ett beslut. Cheferna i hennes studie betonar vikten av att ta hjälp utifrån och 

inte i personalgrupperna.  

 

Kommunikativ kommunikation 
Sociologisk organisationsforskning visar på kommunikationens vikt och betydelse i relationen 

mellan chef och anställd. Charlotte Simonsson (2002) har som utgångspunkt i sin avhandling 

att dialog och meningsskapande är grundbultar i en modern organisation. Hon behandlar 

ämnet kommunikation och pekar på det faktum att det som sker mellan chef och medarbetare 

många gånger har karaktären av ren informationsöverföring istället för utbyte. Studien tar sin 

utgångspunkt i den stora förändringen gällande ledarskapsfilosofi som slog igenom i många 

organisationer i början av 1980-talet. Från att leda styrande och övervakande till att leda 

kommunikativt och skapa mening är det som utmärker förändringen. 

 

Vår studie är likt Simonssons, en undersökning av kommunikationens betydelse i en komplex 

organisation. Organisationsstrukturen är viktig och kan vara avgörande för huruvida en 

framgångsrik kommunikation kan uppnås eller ej. I Den kommunikativa utmaningen, (ibid.) 

härleds problemen till en otydlighet i vem som leder, vem som är chef. Två sorters chefer, 
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linjechef samt projektledare, ger upphov till otydlighet samt till det faktum att viktig 

information går förlorad. Det vår undersökning visar, angående kommunikationsproblem, kan 

också kopplas till den organisatoriska kontexten. Dock upplever cheferna problem med att 

kommunicera rätt budskap på rätt sätt, vilket de själva härleder till skillnader i 

utbildningsnivå. 

 

Perceptioner i en organisatorisk kontext 
Sumelius m.fl. (2014) visar med sin forskning att relationen mellan chef och anställd är av 

stor vikt då det kommer till forumet medarbetarsamtal. Denna undersökning tar sin 

utgångspunkt i medarbetarna och den visar ur ett större perspektiv att medarbetarnas 

perceptioner kan påverka organisationens sammantagna prestation. En bärande fråga 

författarna ställer är vilka omständigheter som faktiskt påverkar medarbetarnas perceptioner? 

Det visar sig att faktorer som att inte bli sedd, inte bli bekräftad eller utvärderad har stor 

inverkan på medarbetarnas perceptioner. Linjen författarna håller är att en bättre förståelse för 

vad som påverkar medarbetarnas perceptioner är av högsta vikt för såväl 

organisationskulturen som för organisationens framgångar. 

 

Vi undersöker chefers perceptioner av sig själva i sin roll som chef. ”Den andra sidan” skulle 

man kunna säga jämfört med Sumelius m.fl.s’ (ibid.) studie. Vi likt dem är intresserade av hur 

dessa perceptioner kommer till utryck och därmed måste ta reda på vad som påverkar dessa 

perceptioner. Vi fokuserar på relationen mellan chef och medarbetare, vi har ett 

mikroperspektiv som utgångspunkt. Sumelius m.fl. tittar mer på makronivå, vad 

medarbetarnas perceptioner får för verkningar på organisationsnivå. Det ena perspektivet kan 

sällan utesluta det andra, skeenden på individnivå får följder på makronivå och vice versa. 

Sumelius m.fl.s’ forskning har ökat vår förståelse för vikten av perceptioner, och vilket 

utrymme dessa tar och behöver i en organisatorisk kontext.      

 
!

 

 

 

 

 

 



 
 

    
 8 (29) 

En sociologisk klassteori på mikronivå, giltig för kvinnor 
 
Mot bakgrund av vad som sagts i inledningen framträder klassteori som en rimlig 

referenspunkt för vårt arbete. Det vi behöver är dock en klassanalys av ett speciellt slag. I stor 

utsträckning bygger klassteori på makro-sociologiska data, och syftar till att förstå mycket 

generella aspekter på social skiktning och samhällsförändring. Sådana data och sådana 

ambitioner har vi inte. En återkommande invändning mot klassanalys är dessutom att den inte 

sällan har uteslutit en stor grupp människor, kvinnor. Vår studie gäller mikroförhållanden – 

och den gäller kvinnor, med en specifik yrkestitel, en speciell klassbakgrund, och i en speciell 

typ av organisation. Den sorts klassteori vi söker efter bör vara avpassad för just detta slags 

analys.  Vi menar att Beverly Skeggs studie Att bli respektabel (2000) passar väl in på den 

beskrivningen. 

 

Klassteorier handlar om människor i olika positioner i det sociala rummet, men tittar man 

närmare utesluter de inte sällan en stor grupp människor; kvinnor. Skeggs analys (ibid.) är 

intersektionell på så vis att hennes studieobjekt är kvinnor från arbetarklassen. Ett av Skeggs 

syften med sin studie var att återinföra begreppet klass i den feministiska analysen. Detta 

ledde naturligtvis även till det omvända, att hon förde in kvinnoperspektivet i klassbegreppet. 

 

Skeggs (ibid.) tar hjälp av Bourdieus klassteori (1999) för att definiera klass, hans idéer om 

det sociala rummet och kapitalformerna är grunden som hennes analys står på. Bourdieus 

kapitalteori bestämmer individers klassposition genom individuella sammansättningar av 

olika kapital såsom socialt, ekonomiskt, kulturellt, och symboliskt kapital. Kulturellt kapital 

karaktäriseras främst av resurser såsom utbildning, bildning och kunnande. Det räknas även in 

materiella artefakter som konst och arkitektur under denna form av kapital. Under 

analysarbetets gång kommer vi att utgå från just det kulturella kapitalet och genom det förstå 

vad skillnader i kommunikationsnivå mellan chef och medarbetare kan få för konsekvenser. 

Socialt kapital kan förklaras som något som är nedärvt via släkt och familj eller något som 

under livets gång förvärvas av individen själv. Det centrala i detta begrepp är att det sociala 

kapitalet förstås som resurser vars potential kommer till uttryck i relation med andra 

människor. Det ekonomiska kapitalet utgörs enligt Bourdieu helt enkelt av pengar, tillgångar 

och egendom. Bourdieu menar med sin kapitalteori att individer kan inneha olika mycket av 

alla formerna och på så sätt blir kombinationsmöjligheterna oändliga – olika rum av 

möjligheter uppstår. Han förklarar att dessa typer av kapital tillskrivs värde genom 
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erkännande av andra i olika kontexter och genom dessa processer uppstår det symboliska 

kapitalet. Cheferna i vår studie har intagit en ny position i det sociala rummet genom att de 

har tillskansat sig kulturellt kapital i form av universitets/högskoleutbildning. 

 

Urvalet i Skeggs etnografiska studie (2000) består av 83 unga vita kvinnor i en liten stad i 

England. De tillhör alla arbetarklassen och utbildar sig i omvårdnad. Studien undersöker hur 

kvinnorna ser på sin egen klasstillhörighet och deras strävan att uppnå respektabilitet. Utöver 

begreppen feminism och klass, använder Skeggs (2000) sig av bland annat respektabilitet, 

femininitet, disidentifikation och dissimulering. Respektabilitet ger värde åt en person i 

andras ögon. Arbetarklassen har enligt Skeggs en stämpel om att vara icke-respektabel, 

istället är de respektlösa och farliga. Begreppet femininitet hänger samman med 

respektabilitet. Femininitet är något man äger då man kan visa att man är respektabel. Det 

innebär besittande av ett visst kapital, det handlar både om fysiskt utseende och beteende. 

Arbetarklasskvinnan är enligt Skeggs stämplad att tillhöra en slags motsats: sexuell, smutsig 

och vulgär. Begreppet är viktigt för hennes studie då kvinnorna hon studerar ägnar mycket 

energi till att värna sin femininitet genom att på olika sätt försöka bevisa sig som respektabla. 

Ett led i detta är disidentifikation med och dissimulation av arbetarklassen, det vill säga att 

kvinnorna inte identifierar sig med arbetarklassen, och aktivt markerar detta genom att 

exempelvis värna sin femininitet.  

 

Att klass har stor betydelse bekräftas av Skeggs (2000). Med hjälp av Bourdieus 

begreppsapparat demonstrerar hon hur kvinnorna påverkas av att tillhöra arbetarklassen. 

Klass var avgörande för kvinnornas liv på flera sätt, inte bara ekonomiskt, utan även socialt 

och för deras beteende. Respektabilitet är en klassmarkör och används som ett redskap för att 

bestämma sin plats i det sociala rummet. 

 

Skeggs studie (ibid.) är ett fall av positionshävdande, den handlar om och kommer fram till att 

personer som tillhör en grupp de inte önskar tillhöra, lägger ner stor möda på att bevisa att de 

inte tillhör den, vilket påverkar dem i handlingsmönster och livsval. Det är just detta beteende 

som enligt Skeggs gör att de tillhör just densamma.  

 

Skeggs (ibid.) använder begreppen om klass, respektabilitet, identifikation och 

disidentifikation i relation till femininitet. I vår studie använder vi begreppen i en annan 

kontext. Vi låter dem hjälpa oss att förstå hur chefer hanterar sin positionsförflyttning i det 
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sociala rummet från arbetarklass till medelklass och varför relationen till deras underordnade 

ser ut som den gör. Vår studie synliggör ett distanstagande från cheferna gentemot dess 

anställda, klassbegreppet och Skeggs disidentifikationsbegrepp är bra redskap i vårt 

analyserande arbete och strävan efter att förstå fenomenet.  

 

Vi använder oss även av begreppet distans då vi beskriver hur cheferna positionerar sig 

gentemot sina anställda och den arbetarklass som de representerar. Vi hävdar att begreppet är 

passande då det är relativt värdeneutralt jämfört med exempelvis ”avståndstagande”. Vi vill 

inte att begreppet i sig ska stämpla chefernas agerande, utan låta aktiviteterna runt om 

beskriva vad som sker. 
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Tillvägagångssätt, etik och reflektioner 
Att försöka förstå hur chefer arbetar med att motivera sina anställda var det syfte vi utgick 

ifrån då vi inledningsvis valde metodologisk ansats, vi kom fram till att det är ett sådant typ 

av syfte som kräver en kvalitativ metodansats för att kunna uppfyllas. Så gör även det för 

studien nu gällande syftet om att bidra till förståelsen av hur sociala och organisatoriska 

relationer formar chefers perception av sin situation. Halvstrukturerade intervjuer ger 

möjligheten att arbeta med ett djupt och kvalitativt material där fokus ligger på ord snarare än 

på siffror (jfr. Bryman, 2011). Att mötas mellan fyra ögon och kunna tolka in vad som sägs, 

men framförallt hur svaren på intervjufrågorna byggs upp, är ett starkt argument för vårt val 

av metod. Vi diskuterar att informationen och kunskapen vi tror oss kunna få med hjälp av 

halvstrukturerade intervjuer, torde vara djupare och mer nyanserad än vad som skulle 

åstadkommits med ett kvantitativt angreppssätt.  

 

I kommande avsnitt inleder vi med att redogöra ingående för vårt metodval och hur 

uppsatsarbetet sett ut med allt från upprättandet av en tidsplan i ett tidigt skede av 

skrivarprocessen till hur vi upplevde att intervjuguiden var att luta sig mot. Metodavsnittet är 

skrivet som att vi undersöker medarbetarsamtalets betydelse för motivation – det var trots allt 

det vi utgav oss för att undersöka när vi var ute på fältet. Det är kring dessa forskningsfrågor 

som metodval såväl som intervjuguide är utformat, varför vi känner att vi måste börja detta 

avsnitt i detta utgångsläge. Vad som senare kommer att reflekteras i detta avsnitt, är 

framförallt den radikala vändning vår undersökning tog efter att vi samlat in vårt material och 

satt oss ner för att påbörja analysarbetet, men det finns ytterligare etiska dilemman som dykt 

upp under arbetets gång vilka diskuteras nedan. 

 

Vår metodologiska ansats har varit induktiv. Vi började med en tanke om att välja ut teorier 

redan innan vi gav oss ut på fältet, men vi märkte ganska snart svårigheten i att välja exakt 

analysverktyg innan vi visste hur vårt empiriska material såg ut. Vi såg det som en fördel att 

inte vara alltför låsta vid vissa teoretiska ramar, utan ville kunna välja en teori som lämpade 

sig bäst för vår empiri. Vi började sätta oss in i olika sociologiska teorier, men lät det sedan 

vila till efter intervjuerna var genomförda. Vi har givetvis en teoretisk kunskapsbas som 

byggts upp under studietiden, men vi valde i detta tidiga skede att bli styrda av den så lite som 

möjligt. 
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Urval 
Inledningsvis tänkte vi oss en spridningsmaximering i urvalet, med både män och kvinnor 

verksamma inom olika branscher. Vi såg detta som en studie av fallet ledarskap. Vi ändrade 

oss dock sedan till en mer homogen grupp. Anledningarna till detta var att vi såg en fara i ett 

alltför spretigt material. Vi ville undvika en spretig och komparativ analys och istället 

fokusera på något där vi kunde gå djupare. Urvalet bestod av åtta kvinnliga enhetschefer inom 

den offentliga äldreomsorgen. Inledningsvis var vår förhoppning att kunna hålla oss inom en 

kommun, detta var dock inte möjligt då vi hade problem med att få tillträde till fältet. Istället 

kom intervjupersonerna att vara verksamma inom tre olika kommuner, alla med under 70 000 

invånare. De flesta vi kontaktade var positivt inställda, men många var relativt nyanställda 

och ville inte medverka eftersom de saknade erfarenhet av medarbetarsamtal och ett fåtal 

tackade nej på grund av tidsbrist. Den första kontakten skedde via telefon eller mail, samtliga 

fick ett mail med information om studien, våra kontaktuppgifter samt deras rättigheter enligt 

vetenskapsrådets riktlinjer (se bilaga 1). 

 

Intervjuerna 
När vi valde metod för datainsamling gjorde vi det utifrån vad som på bästa sätt skulle hjälpa 

oss att uppfylla vårt syfte (Gillham, 2008). Vi kom fram till att en fallstudie med hjälp av 

halvstrukturerade intervjuer skulle ge oss bäst förståelse för hur ledare motiverar sina 

anställda. Enligt Tovatt (2013) är intervjuformen lämplig för att få sådan komplex 

information vi var ute efter. En fördel med halvstruktur är att man kan leda samtalet utan att 

vara alltför styrande, en annan är möjligheten att ställa framåtdrivande följdfrågor vilket gav 

en ökad grad av frihet och flexibilitet för oss, men också för intervjupersonen. 

 

Vi har inte bara varit intresserade av vad intervjupersonerna svarar, utan även hur de svarar. 

Ett exempel är då cheferna fokuserade på att tala om problemen med omotiverade 

medarbetare då vi frågade hur de märker att personalen är motiverad. Det gav oss en inblick i 

deras förutsättningar och inställning till motivationsarbetet. I en strukturerad intervju, eller 

ännu hellre i en enkätundersökning, där frågorna om motiverad/omotiverad hade legat var för 

sig, hade vi inte kunnat få denna komplexa information. 

 

I arbetet med att ta fram en intervjuguide (se bilaga 2), började vi med att formulera frågor vi 

ville ha svar på. Vissa frågor kunde vi ställa direkt till intervjupersonerna, medan andra var vi 

tvungna att ställa en hel rad andra frågor kring för att få svar på, exempelvis ”Vilken typ av 
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ledare är intervjupersonen?”. För att få jämbördiga intervjuer ställde vi förutbestämda 

följdfrågor om intervjupersonen svävade iväg för långt från vårt intresseområde. Detta gjordes 

för att minimera risken för att få ett spretigt och svåranalyserat material, det är också 

anledningen till att vi valde halvstrukturerade intervjuer framför ostrukturerade (jfr. Gillham, 

2008). Vi gjorde en provintervju för att testa intervjuguiden, provintervjun är inte med i det 

empiriska materialet, då intervjupersonen föll utanför urvalsramen. Utmaningen med en 

halvstrukturerad intervju är att det ställer höga krav på intervjuaren. Man måste kunna sin 

intervjuguide utan och innan för att inte missa något när samtalet hoppar fram och tillbaka 

mellan ämnena och man måste vara flexibel med att ändra sina frågeformuleringar så att de 

passar in i det aktuella samtalet. Vi märkte också att vi styrde intervjupersonen mer än vad vi 

hade planerat. Vi upplevde att så länge vi höll kvar ögonkontakten kände intervjupersonen att 

hon var tvungen att fortsätta prata. När vi å andra sidan kastade en blick i intervjuguiden 

upplevde vi att intervjupersonen tog det som att hon borde runda av sitt svar för att kunna 

svara på nästa fråga som förväntades komma. 

 

Tanken med en halvstrukturerad intervju är att det ska kännas som ett samtal (Andersson, 

1994). Svårigheten med det fann vi i att vi ville begränsa vad vi sa för att inte påverka 

intervjupersonens färdriktning. Vi ville inte bekänna färg utan förbli neutrala kring vad som 

för tillfället diskuterades. Svårigheten är alltså att balansera ett avspänt samtal med att inte 

verka styrande. 

 

Att kunna återkoppla med intervjupersonen efter intervjutillfället för att reda ut eventuella 

oklarheter, så kallad respondentvalidering, är ytterligare ett argument för vårt metodval, vilket 

vi också kom att behöva göra då vi glömt ställa en fråga till någon och behövde få något 

förtydligat av någon annan (jfr. Bryman, 2011). 

 

Arbetets gång 
Vi började med att göra en detaljerad tidsplan för hur vi tänkte oss att arbetet med uppsatsen 

skulle fortgå, denna behövde revideras, främst på grund av att vi inte kunde genomföra 

intervjuerna så snart som vi hade hoppats på, de hölls i uppsatsvecka tre och fyra. Förutom 

detta har vi följt planen med enbart små avvikelser och den har varit ett bra stöd att luta sig 

mot. Intervjuerna gjordes enskilt och spelades in för att därefter transkriberas samma dag i 

den mån det var möjligt för att inte glömma viktig information som eventuellt kan ha blivit 

diffus på inspelningen (jfr. Gillham, 2008). Vi fortsatte analysarbetet med att precis som 
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Sumelius et al. (2014) byta transkriberingar med varandra och upprepade gånger läsa igenom 

både våra egna och varandras intervjuer.  

 

Vi har sedan skrivit i stort sett allting gemensamt, vilket vi ser har varit en styrka då vi hela 

tiden har kunnat diskutera materialet med varandra. Under uppsatsens gång har vi tagit hjälp 

av Rienecker och Jørgensens Att skriva en bra uppsats (2008). 

 

Studiens giltighet 
Det är viktigt att förstå att vi aldrig är helt objektiva då vi studerar ett område, det vi studerar 

uppkommer ur eget intresse. Resultatet får aldrig påverkas av våra tidigare föreställningar 

utan vi måste vara värdeneutrala. Detta har varit viktigt att tänka på under arbetets gång (jfr. 

Becker, 2008). Det är också viktigt att vara självreflexiv under ett forskningsprojekt 

(Lindgren, 2007), att vi själva har arbetat inom vården och att vi liksom intervjupersonerna är 

kvinnor, kan ha färgat både våra egna intryck och mottagandet vi fått på fältet. Kanske hade 

två män utan erfarenhet från fältet kommit fram till ett annorlunda resultat, därmed inte sagt 

att det ena resultatet skulle vara mer giltigt än det andra. 

 

Etiska principer 
I en del studier kan man tänka sig att deltagare har en underordnad ställning en forskare med 

hög status. Vi som unga studenter har inte upplevt det problemet, då det snarare är 

intervjupersonerna som har den högsta statusen i vår studies fall. Därmed försvinner troligtvis 

problemet att intervjupersonen inte ska våga avböja att medverka (jfr. Berners resonemang 

om forskarens påverkan på intervjupersoner, 2005). Intervjuerna har spelats in med 

informanternas samtycke. De kommer endast att användas till denna studie och ingen annan 

än vi har tillgång till materialet. Vi har också klargjort vad studien handlar om i förväg samt 

berättat att den kommer att publiceras i det digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) (jfr. 

Vetenskapsrådet). Att studien omfattar personer från tre olika kommuner och ännu fler olika 

arbetsplatser har etiska fördelar, främst gällande ökade möjligheter till avidentifiering av 

intervjupersonerna på så vis att en medverkande har svårare att känna igen en annan (Bryman, 

2011). Vi använder inte några namn i studien, utan refererar till intervjupersonerna som 

”cheferna”. För att avidentifiera intervjupersonerna har vi även utelämnat information som 

inte är nödvändig för studien, som exempelvis ålder. I enlighet med vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer har vi följt de riktlinjer som finns gällande information, samtycke, 

konfidentialitet samt nyttjande. Detta innebär att vi har berättat om syftet med 
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undersökningen samt varit tydliga med deltagandets frivillighet (Vetenskapsrådet). Under 

intervjuernas gång har vi varit lyhörda för eventuella obekvämheter och i sådana fall 

poängterat att det är okej att inte svara på alla frågor vi ställer, det skedde emellertid enbart 

vid ett tillfälle (Tovatt, 2013). Vi har fäst stor vikt vid att intervjupersonerna varit medvetna 

om möjligheten att närsomhelst ta tillbaka sitt deltagande i undersökningen. Att deltagarna 

känner sig trygga med att vi har hanterat personuppgifter konfidentiellt har också varit viktigt. 

En beskrivning av deras rättigheter har mailats ut till respondenterna i god tid innan 

intervjuerna tillsammans med våra kontaktuppgifter (se bilaga 1). Vi har också tänkt på vikten 

av att noggrant väga vårt intresse av att få fram kunskap och material mot intervjupersonens 

individ- och integritetsskydd. Om dessa intressen skulle ha hamnat i konflikt måste 

individskyddskravet prioriteras, vi har dock inte behövt bortse från något material av denna 

anledning (Vetenskapsrådet). 

 

Etiska dilemman 
Ett dilemma vi stötte på var att en av oss sprang på en bekant på en av arbetsplatserna som 

intervjuerna ägde rum på. Då vi som studenter är där och pratar med chefen är det säkert inte 

svårt att förstå att vi gör en intervju till en studie. Den av oss som höll i intervjun tog upp 

detta med intervjupersonen som ansåg att det inte spelade någon roll då hon ändå redan 

berättat att hon skulle bli intervjuad. Därmed var ingen skada skedd, men man skulle kunna 

vidta åtgärder för att undvika att sådant händer, exempelvis genom att träffas på en annan 

plats. Detta har dock varit omöjligt då respondenterna har haft strama scheman och inte 

hunnit ta sig någon annanstans. 

 

Då vi nedan kommer att diskutera det faktum att vi helt frångått vår första studies syfte och 

frågeställning, ter sig det ovan nämnda dilemmat aningen trivialt. Våra tankar kretsade kring 

hur vi skulle hantera den situation vi faktiskt satt i, i och med den vändning vår studie tog 

efter att vi samlat in det empiriska materialet. Som sades i inledningen, gick vi ut på fältet i 

tron om att vi undersökte medarbetarsamtalets betydelse i den arbetsrelaterade 

motivationsprocessen, men kom hem med ett material som visade sig svara på något helt 

annat. Vi pratar tidigare i detta avsnitt om både information, samtycke och andra 

forskningsetiska principer, samt att vi varit tydliga med studiens syfte gentemot våra 

intervjupersoner. Jo, där och då var vi tydliga, men hur kan vi etiskt hantera det faktum att 

studiens syfte blev något helt annat än vad vi gett sken av? 
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Vi kunde som sagt inte blunda för den fakta vi fick till oss under studiens insamlingsprocess. 

Trots att vi gick ut på fältet med vår intervjuguide och våra forskningsfrågor i ett stadigt grepp 

och trodde oss kunna luta oss mot dessa som något slags facit, hamnade vi i ett läge vi inte 

hade kunnat förutspå. Vi hade fakta om något helt annat än vad vi trodde vi samlat fakta om. 

Mot bakgrund av styrkan i vårt empiriska material valde vi till slut att byta riktning gällande 

syfte och fråga. Dock inte helt utan många och långa diskussioner kring detta agerandes 

korrekthet, men efter att ha angripit dilemmat från alla håll och kanter, har vårt beslut stärkts 

då vi hela tiden kommit fram till samma svar: vårt material visar på skeenden av någonting så 

pass intressant att det enda rätta är att bejaka detta. Knepigt ja, men också spännande.  

 

Trots en lång och utdragen process innehållande både blod, svett och tårar kan vi inte låta bli 

att känna oss stolta över vår förmåga att öppna upp våra sinnen då vi märkte att empirin mer 

och mer ville få oss att byta färdriktning i processen. Det ska inte stickas under stol med att 

det tog emot att först inse och sen acceptera, att den utgångspunkt vi jobbat utifrån i ett par 

månaders tid inte var den som skulle leda oss fram till våra slutsatser. Det var tungt, men 

nödvändigt och vi känner att denna krokiga väg präglat vår studie och bidragit till dess 

resultat på ett äkta och självklart sätt. 
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Perceptionsmönster i en organisatorisk och social kontext 
 
En hierarkisk organisation med en bred bas 
Organisationstypen vi har studerat har en relativt platt struktur, med en bred lägsta nivå. Det 

finns chefer i två till tre led och under dem en utförande grupp. Den utförande gruppen är stor, 

alla har liknande arbetsuppgifter och små karriärmöjligheter. Arbetet är förvaltande och 

arbetsuppgifternas art är repetitiva och kan uppfattas som mindre stimulerande. De 

möjligheter till avancemang som finns kräver ett radikalt byte av yrkesinriktning som alla 

kräver universitetsutbildning, exempelvis sjuksköterska, biståndshandläggare eller chef. Att 

bli chef är även svårt då karriärspositionerna är få i förhållande till antalet omsorgsassistenter, 

det går ungefär 1 chef på 40 medarbetare. Det är ett stort avstånd mellan första linjens 

personal (omsorgsassistenter) och andra linjens personal (enhetschefer) i såväl 

utbildningsnivå som lönenivå. En del omsorgsassistenter har bara läst på grundskolenivå, 

medan cheferna är universitetsutbildade. Den utförande gruppen är stor och i och med 

branschens lättillgänglighet, går det bara att spekulera i huruvida alla är där av förstahandsval 

eller inte samt huruvida det påverkar organisationskulturen. Vår studies empiriska material 

utgörs enbart av intervjuer med chefer, varpå endast spekulationer är möjliga. 

 

I en av de studerade kommunerna är en omsorgsassistents medianlön 22 593 kr per månad 

medan en enhetschefs medianlön är 36 224 kr per månad. Det finns med andra ord en 

tydlighet angående vilken nivå en person innehar i organisationen.  

 

Organisationen är starkt kvinnodominerad, exempelvis i en av omsorgsförvaltningarna är 

andelen kvinnor 95 procent och ju högre upp i hierarkin desto större andel kvinnor. 

Organisationstypen kännetecknas även av en stram budget. Förvaltningschefen i en av 

kommunerna säger att det är påtagligt att hennes förvaltning har det mer knapert än de andra, 

själv tror hon att det är för att det är en kvinnodominerad förvaltning och på grund av deras 

uppgifts art, omsorg av äldre. Hennes påstående styrks exempelvis av statistiken över 

kostnaderna för kompetensutveckling för kommunen hon verkar inom. På förvaltningen som 

får mest kompetensutveckling, kompetensutvecklas personalen för 1000 procent mer resurser 

än personalen i omsorgsförvaltningen.  

 

Nedan följer en beskrivning av de intervjuade chefernas situation där vi för tydliggörandets 

skull jämför med en chef från en annan kommunal verksamhet. Enhetscheferna inom 
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äldreomsorgen har också fler underställda jämfört med andra chefer på första linje-nivå inom 

andra förvaltningar. Vi kan exempelvis jämföra en av våra intervjuade chefer (chef A) som 

har 40 underställda med en chef i en annan förvaltning (chef B) som har 9 underställda, varav 

två arbetsledare. Det är inte svårt att tänka sig att chef A och B har olika möjligheter att skapa 

relationer och samarbete med sina anställda och att arbetsbelastningen för chef A torde vara 

högre än chef B:s i många avseenden. Jämför exempelvis tidsåtgången för 40 medarbetar- och 

lönesamtal med 9. Chef A har även en annan försvårande omständighet, nämligen att hon inte 

träffar alla sina underställda dagligen på grund av att verksamheten är igång dygnet runt. Chef 

B:s verksamhet är endast öppen kontorstid. Chef B träffar sina underställda dagligen i såväl 

informella som formella sammanhang, i fikarummet och olika slags möten. Detta ger chef B 

helt andra förutsättningar för relationsbyggande med personalen, än vad chef A har. Chef A 

har exempelvis en andel personal som enbart arbetar natt vilket innebär att hon träffar dem 

mycket sällan, exempelvis en gång i månaden på arbetsplatsträffen och eventuellt som 

hastigast vid morgonens personalbyte. Chef A har vitt skilda arbetsuppgifter i förhållande till 

sin personal. Chef B å andra sidan samarbetar många gånger med personalen, exempelvis 

genom att ha gemensamma möten som berör verksamheten och driver den framåt, där 

personal och chef är jämbördiga deltagare, inte bara arbetsplatsträffar där chefen ofta fungerar 

som informatör och personalen som mottagare. 

 

Chefernas sociala profil 
Cheferna i studien är väldigt lika sin personal på så vis att de har samma klassbakgrund. De 

har arbetat som omsorgsassistenter, de kommer från arbetarhem och har således vuxit upp 

med samma klassposition som omsorgsassistenterna har. Samtliga intervjuade chefer för 

föreliggande studie uttrycker att de brinner för att arbeta med människor och det är den 

främsta anledningen till att de valt denna yrkesväg. Många berättar att de är de första i 

familjen som utbildat sig på eftergymnasial nivå. Alla de intervjuade cheferna har arbetat som 

omsorgsassistenter under kortare eller längre tid. Vissa har utbildat sig vidare tidigt i 

yrkeslivet, medan andra har längre erfarenhet av arbetet på golvet. De hävdar själva att deras 

erfarenheter inom den utförande gruppen är en stor fördel både gällande den förståelse de 

själva har för arbetet och för deras legitimitet som chefer inför personalen. De intervjuade 

cheferna är även lika varandra på så vis att de alla har gått ungefär samma utbildning, 

socionom eller dess föregångare socialt arbete. I texten som följer beskriver vi närmre 

chefernas perceptioner av sin situation, hur de kommer till uttryck samt vilka konsekvenser de 

får och vad de beror på. 
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Enhetschefernas syn på… 
Idealchefen 
Cheferna har en entydig bild av hur en idealchef är. Det är viktigt att vara lyhörd och 

lyssnande, men samtidigt kunna sätta ner foten när det behövs. Att vara rättvis och behandla 

alla lika menar alla är viktigt. En chef uppfattar sig själv som lite maskulin eftersom ”jag inte 

är blygsam med att säga vad jag tycker och tänker, sätta ner foten och fråga: ’Hur tänkte du 

nu när du gjorde så?’” Hennes föreställning av sig själv som chef, ger en rollkonflikt mellan 

att vara kvinna och att vara oblyg och rättfram. Femininiteten krockar med rollen som chef, 

då att vara en bra chef identifieras med maskulina attribut. Cheferna vill disidentifiera sig med 

maskuliniteten samtidigt som de vill identifiera sig med chefsrollen som enligt den allmänna 

bilden har maskulina drag. Denna rollkonflikt mellan önskan om att vara feminin och 

samtidigt en bra chef tydliggörs när de resonerar kring privata relationers lämplighet mellan 

dem själva och personalen, se nedanstående avsnitt. 

 

Personliga relationers vara eller icke vara 
De flesta uttrycker att man inte ska vara kompis privat med personalen. ”Då är man ingen 

bra chef tror jag” uttrycker en av cheferna och fortsätter: ”precis som att man inte ska vara 

för långt ifrån heller du vet”. Citatet visar att chefen ifråga brottas med att hålla en lagom 

distans till personalen, ett huvudbry hon delar med de andra cheferna. Å ena sidan vill de 

tydliggöra sin position genom att hålla en distans, å andra sidan vill de inte förlora sin 

femininitet genom att uppfattas alltför hårda, det vill säga maskulina. Om de förlorar sin 

femininitet förlorar de också sin respektabilitet som kvinna detta då de har byggt 

respektabiliteten genom femininiteten, så som Skeggs (2000) visar i sin studie av 

arbetarklasskvinnors klasspositionering. I vår studie uttrycks det explicit av chefen som ser 

sig själv som ”lite maskulin” att respektabiliteten i rollen som chef och rollen som kvinna 

riskerar att krocka.  

 

Att hålla en distans till personalgruppen, innebär även att hålla en distans till den 

klassposition de har lämnat. Genom att disidentifiera sig med arbetarklasskvinnorna i 

personalgruppen betonar de sin klassresa och befäster positionen i den nya klassen. 

Anledningarna cheferna ger till att de inte bör vara kompisar med personalen är av 

yrkespraktisk art. Någon upplevde att den anställda hade fått svårt att hantera det, en andra 

upplevde själv en svårighet med att behandla den anställda rättvist, en tredje chef uttryckte att 

det var svårt att ta upp jobbiga saker med en kompis och en fjärde uttalade det som en 
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värdering att hålla en distans. Vi ser dock att det även ligger andra faktorer bakom, det är 

även viktigt för deras positionshävdande i klasslandskapet att disidentifiera sig med kvinnorna 

i personalgruppen. Genom att hålla en distans till personalgruppen, vilken befinner sig i den 

klassposition som cheferna själva har lämnat, befäster de att de själva inte längre befinner sig 

där. Alla ser problem med att vara kompis med personalen, men anledningarna som uppges 

skiljer sig lite åt mellan chefernas utsagor, vilka är beskrivna ovan. Alla kommer således fram 

till att det inte är bra att ha en kompisrelation med sina anställda, men de har lite olika 

motiveringar till varför, om än dock alla yrkespraktiska. Den gemensamma nämnaren vi kan 

se är att de alla erhåller samma nytta av att distansera sig, nämligen befästandet av sin nya 

klassposition. Att de alla har en bakgrund i arbetarklassen gör det extra viktigt att slå fast sin 

nya position som över arbetarklassen. Cheferna skyddar sina nyvunna positioner som icke 

arbetarklass genom att hålla en distans till personer i den klassen, till vilken personalen 

tillhör. 

 

Kommunikation 
Cheferna uppger att det finns problem i kommunikationen mellan dem själva och personalen. 

Detta tydliggörs även genom att en chef betonar vikten av att kunna förklara på ett bra sätt för 

att kunna leda sin personal då hon pratar om hur en idealchef är. Vi tolkar detta uttalande som 

att det är ett fall av kommunikationssvårigheter. Hade hon inte upplevt någon problematik 

gällande att nå ut med sitt budskap hade hon förmodligen inte tagit upp det som en av de 

viktigaste egenskaperna hos en chef. Just begreppet förklara skvallrar om att hon behöver 

utveckla sitt budskap. Som om budskapet behöver extra tydliggöras för att nå ända fram till 

mottagarna, personalen. När vi frågar cheferna om hur de ger feedback kommer de över lag 

först att tänka på den negativa även om de tar upp den positiva också. Att de självmant först 

talar om den negativa feedbacken skvallrar om deras perceptioner av sin roll som 

tillrättavisande. Hierarkin blir härmed tydlig, vilket inte behöver vara något konstigt i 

förhållandet chef – underställd, det säger ändock något om chefernas syn på sin 

arbetssituation. 

 

Alla chefer tar upp kommunikation som ett viktigt verktyg för att bygga upp bra relationer till 

personalen, de uppger dock att det finns stora problem gällande kommunikation. 

Kommunikationsproblemen som upplevs härleds till en skillnad i utbildningsnivå. En chef 

uttrycker: ”för mig är det så glasklart, men det är ju inte det för andra /…/ för man har ju 

olika nivåer”. En annan jämför sin situation med rektorer och säger: ”Rektorer har 
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högskoleutbildad personal under sig och kan ha en annan kommunikation, men jag ska ha en 

kommunikation med gymnasieutbildade och en del har inte ens det. Det blir inte samma 

dialog eller kommunikation”. Chefernas perceptioner av skillnaden mellan deras egna och 

medarbetarnas kulturella kapital är påtagliga. En chef resonerar kring skillnaderna i 

utbildningsnivå och de upplevda konsekvenserna som följer av detta: 

 
”Jag kan uppleva det som väldigt problematiskt när man inte når fram. Missförstå mig 

rätt nu men, du är akademiker jag är akademiker, vi lär oss tvärvetenskapliga teorier 

hur man läser och granskar, ifrågasätter och ska kritiskt se saker och ting. Vi kanske är 

på övervåningen, omsorgsassistenter är på mellanvåningen, men när jag ska möta en 

omsorgsassistent som är i källaren – då får man ha ett annat språk, man får ha andra 

ingångar, man får ha så mycket historier att jämföra med för att den i källaren ska 

förstå… och ändå inte förstå…” 

 

Chefernas perception av personalens oförmåga till kommunikation säger något om vilken syn 

de har på sin personal, nämligen att de är outbildade och befinner sig på en annan, lägre, nivå 

än de själva – de är på våningen under och vissa till och med i ”källaren”. Cheferna har tagit 

ett klasskliv uppåt, detta gör kommunikationen svår. Att de tar fasta på 

kommunikationsproblemen, är också att ta fasta på olikheterna i klass. De disidentifierar sig 

med personalens klassposition genom att ta fasta på skillnaderna i kommunikationsnivå. De 

identifierar sig alltså med sin nyvunna klassposition genom att disidentifiera sig med sin 

gamla. Detta innebär alltså att så länge kommunikationssvårigheterna består, kvarstår även 

beviset för att de har en annan klassposition än personalen har. En chef säger exempelvis att 

hon inte tar åt sig av vissa medarbetares kritik, de som har ”personligheten gnällig”. 

Chefernas respektabilitet upprätthålls genom deras klassposition. Det innebär således att 

kommunikationssvårigheterna även är ett bevis för deras respektabilitet. I och med att de delar 

klassbakgrund torde de kunna kommunicera med varandra, även om den ena parten har 

utbildat sig. Chefernas berättelser indikerar att om de kommunikationsmässigt skulle ”gå ner i 

källaren”, skulle de förlora ett bevis för sin klassposition och därmed skulle även 

respektabiliteten få sig en törn. Att de kommer från arbetarklassen från början gör att de ännu 

tydligare måste hävda sin position. Detta visar vilken vikt en klassmässig positionsförflyttning 

i det sociala rummet kan ha. 

 



 
 

    
 22 (29) 

Föreställningar om medarbetare och motivation 
Fikans makt 
När vi frågar cheferna hur de motiverar sin personal svarar de att de ger beröm och att de 

försöker skapa trivsel. Hur trivsel skapas är entydigt bland de intervjuade cheferna – de bjuder 

på fika. Alla chefer pratar mycket om att de visar sin personal uppskattning genom fika och 

sociala aktiviteter. De bjuder på fika på möten, de har picknick, fester och köper godis till 

personalen vid högtider. Genom fika ska personalen känna sig uppmärksammad, uppskattad 

och det tänks skapa en trevlig stämning. Samtliga understryker att det är viktigt att visa sin 

personal uppskattning på detta sätt och att det i princip är det enda belöningssystemet de har 

att tillgå: 

 
Jag bakade eller köpte alltid fika till varje möte. För jag kände att det handlar inte om många 

hundra kronor i månaden, så då känner jag att det är det lilla när man belönar och ger, det ger så 

mycket effekt i slutändan! Man ska sätta av lite pengar till sådant, alltså julklapp och 

semesternånting eller godis, påskgodis, eller fika. Det är så lite, men det gör så mycket.  

 

En del av cheferna lägger mycket energi på aktiviteten fika, medan andra gör det i mindre 

utsträckning och säger då att de borde bli bättre på det. De är dock eniga om att det värdesätts 

högt av personalen. ”Och de uttrycker det ju! Alltså hur mycket de tycker, att det ger mycket. 

Det var någon som sa, ’jag var jätteglad hela veckan och jag äter inte ens godis!’” Frågan är 

dock om en glad medarbetare per automatik är en motiverad medarbetare? Cheferna tycks vara 

av denna uppfattning och arbetar därefter. Chefernas föreställning av personalens drivkrafter är 

att de blir glada, motiverade och drivna av att få uppskattning genom fika. Chefernas 

perception av sin egen roll är att motivera personalen och i förlängningen innebär det således 

att vara den som bjuder på fika. Frågan är om de egentligen tror att fikan är så motiverande 

som de ger sken av eller om det är en överlevnadsstrategi för att de inte ser några andra sätt att 

motivera personalen på. Något ekonomiskt utrymme för motiverande arbete finns inte och att 

motivera genom exempelvis att ge ansvar och avancemangsmöjligheter är också svårt då 

arbetet är förvaltande och fast i sina former av sin natur. Agerandet visar oss chefernas 

perceptioner av personalens behov som enkla och lätt tillgodosedda. Det vi menar är att det är 

ett enfaldigt förhållningssätt till vad arbetstagare blir motiverade av, vi menar att det är att 

förminska arbetarens behov. Förhållningssättet torde öka det i Bourdieus (1999) mening 

kulturella avståndet mellan cheferna och personalen då cheferna erkänner mindre av 

personalens kapital än vad de faktiskt har. Alltså, även genom detta agerande håller cheferna 
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distansen till personalen och befäster sin egen högre klassposition genom att disidentifiera sig 

med arbetarklassen, både personerna i den och beteenden karakteristiska för den. 

 

Stort upplevt avstånd i kulturellt kapital 
Sättet de visar uppskattning av sin personal och hur de söker motivera dem säger något om 

vad de har för perceptioner av dem. Bilden de ger av personalen är bitvis aningen 

fördummande. Vi syftar exempelvis på att de tänks bli motiverade av att få fika. Å andra 

sidan har cheferna i vår studie knappt några resurser att använda till belöning. Det enda 

belöningssystemet som finns och som kostar pengar är fika och dylikt, mer finns inte 

utrymme till, cheferna får göra vad de kan med de medel de har. De säger dock även att det är 

svårt att kommunicera med personalen på grund av deras låga utbildningsnivå. De uttrycker 

att det ibland kan vara svårt att förklara så att alla förstår och refererar till vissas 

kommunikativa nivå och kulturella kapital som ”i källaren”. 

 

På frågan om vilka nackdelar det finns med att vara chef svarar en av cheferna: ”jag är chef, 

jag är ledare, men ibland förväntas det att jag ska vara en jävla morsa också. Det är 

tröttsamt, för det är jag inte. Jag är ledare för vuxna människor”. Chefen från citatet 

uttrycker en irritation över det avstånd som hon upplever finnas mellan henne själv och 

personalen gällande kulturellt kapital. Personalen förklaras bete sig oprofessionellt och det är 

tydligt att detta leder till samarbetssvårigheter dem emellan samt ett avståndstagande från 

chefens sida gentemot dessa arbetarklasspersoner som inte har vett att bete sig. Det upplevda 

dåliga beteendet hos personalen är alltså en bidragande faktor till den distansering vi upptäckt 

finns hos cheferna gentemot personalen och leder således till en vilja att disidentifiera sig med 

demsamma. 

 

Delegering 
Chefernas perception av gott ledarskap är ”frihet under ansvar”, detta är ett återkommande 

citat från intervjuerna. Då de delegerar arbetsuppgifter och ger utökat ansvar, tolkar vi det som 

att de visar tillit och tilltro till sin personal. Uppgifter som delegeras ut är bland andra att ringa 

in vikarier, lägga schema och skriva genomförandeplaner. Det är intressant att cheferna å ena 

sidan formulerar betydande kommunikationsproblem genom svårigheter att förmedla ett 

budskap och att de befinner sig på olika nivåer samtidigt som de å andra sidan delegerar 

viktiga arbetsuppgifter. Hur kan det fungera att delegera arbetsuppgifter om kommunikationen 

är så bristfällig? Vi ser att en sannolik förklaring kan vara chefernas stora arbetsbörda och att 
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de helt enkelt måste delegera arbetsuppgifter för att hinna med. Vi ser också det som sannolikt 

att kommunikationsproblemen inte är så stora som cheferna ger sken av, att de håller fast vid 

problemens vara som ett sätt att hålla distans genom att disidentifiera sig med personalen. De 

befäster att de är kulturellt olika personalen. En tredje möjlig förklaring är att all personal inte 

befinner sig ”i källaren” och att cheferna främst delegerar till de andra. Det finns även en 

rotad tradition av att en chefs huvuduppgifter är att leda och fördela arbete, vilket rimligtvis 

även påverkar vår studies chefers perceptioner av sin chefsroll.  

 

Lön 
I vetenskapliga sammanhang tvistas det om huruvida lön är motiverande eller inte, exempelvis 

menar Herzberg, Mausner och Snyderman (1993) att det inte är det. Chefernas perceptioner av 

personalen är att de motiveras av lönepåslag. De uppger att de använder den individuella 

lönesättningen som en motivationsskapande faktor genom att det är en konkret form av beröm. 

Utrymme för något större lönepåslag finns dock inte, de verkar i en organisationstyp utan 

möjligheter till några större ekonomiska utsvävningar. Det används istället som något mer än 

ett större belopp i lönekuvertet, cheferna använder det som ett motivationsverktyg. 

Lönespannet är inte så stort, men cheferna menar ändå att de få hundralappar som skiljer är 

viktiga. Cheferna uttrycker att individuell lönesättning blir problematisk på så vis att det ger 

upphov till tjafs, missnöje och besvikelse – trots att det inte rör sig om mer än några 

hundralappar.  

 
”Ibland kan jag tycka att det [den individuella lönesättningen, vårt förtydligande] gör ju inte så 

mycket… Ibland skapar det mer tjafs… efteråt sen. ’Vad fick du? Jag fick 900, jaha jag fick bara 

600.’ Och så skiljer det ändå så lite, 300 kr, men det är ju samma i chefsgruppen så det spelar ju 

ingen roll vilken nivå i organisationen, för det är alltid tjafs om löner.” 

 

Enligt citatet ovan leder individuell lönesättning alltså till missämja även bland cheferna. Å 

ena sidan förminskas personalen då de tjafsar om löner, å andra sidan är det acceptabelt när 

cheferna gör det. Personalen får ingen förståelse för att de tjafsar på grund av att det handlar 

om ”för lite pengar”. Det är ohyfsat och anses som ofint beteende att ens prata om pengar och 

definitivt att tjafsa om det. Det är förknippat med låg klass och taktlöshet. Vi ser att chefernas 

kamp för att identifiera sig med högre klass och status gagnas av att ta avstånd från detta 

beteende. En perception cheferna har gällande personalen är alltså att de tycker att lön är 

viktigt. Som sagt, chefen i citatet ovan uttrycker dock att hon tycker att det är märkligt 
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eftersom det inte handlar om särskilt stora belopp. Det strider mot den tidigare beskrivna 

uppfattningen om att cheferna använder lön för att motivera. I det avseendet torde summans 

storlek spela en mindre roll och huvudsaken vara om den enskilda får en större eller mindre 

löneökning, det vill säga mycket eller lite beröm. I vissa fall tycker cheferna att det är rimligt 

att personalen blir motiverad av en så liten belöning som en bulle, medan i andra fall tycker 

åtminstone chefen i citatet ovan att det är orimligt att det blir ”tjafs” om större belöningar 

såsom högre lön. Ett faktum är att det är smidigt för cheferna att personalen blir glad av bullar 

och osmidigt för demsamma att den årliga lönerevisionen ger upphov till tjafs.  

 

Summering: Organisationens och de sociala relationernas formning 
av enhetschefers perceptioner 
I avsnittet ”Chefernas sociala profil” beskrev vi att cheferna i studien delar klassbakgrund 

med sina underställda. De har till och med en bakgrund i det specifika yrket omsorgassistent, 

cheferna menar att detta ger dem legitimitet i sin chefsroll och ökar förståelsen för sin 

personals situation. Vi har sett att cheferna håller en distans till personalen, att de delar 

bakgrund med personalen gällande klass och även det specifika yrket kan göra att det blir 

extra viktigt för dem att vidmakthålla distansen. De har bytt position i det sociala rummet och 

de måste distansera sig för att bibehålla sin respektabilitet. De identifierar sig alltså med sin 

nya roll som medelklass genom att disidentifiera sig från de kvinnor (för det är i det närmaste 

enbart kvinnor) som de chefar över och brukade vara klasslika med. Här är Skeggs (2000) 

begrepp oss behjälpliga för att förstå varför vissa problem uppstår och varför det är så viktigt 

för dem att hålla distans till personalen. Att de kommer från arbetarklassen från början gör att 

de ännu tydligare måste hävda sin position, att de har bytt position. Chefernas ageranden visar 

vilken vikt en klassmässig positionsförflyttning i det sociala rummet kan ha. 

 

I en offentlig organisation finns det inte utrymme för några större ekonomiska utsvävningar. 

Budgeten är stram. Chefernas perceptioner av personalen är att de motiveras av lönepåslag, 

möjligheterna till detta är dock starkt begränsade och cheferna tvingas hitta andra vägar. En 

annan perception de har om personalens drivkrafter är att de motiveras och känner sig 

uppskattade då de får fika och det också är endast på denna nivå organisationen tillåter att 

belöningar sker. Cheferna har alltså en föreställning om att personalen drivs av högre lön, 

samtidigt har de ändå föreställningen att de ska nöja sig med fika. Vi hävdar att det är att 

förminska personalens behov. Vidare föreställer sig cheferna att personalen befinner sig på en 

lägre intellektuell nivå, detta genom att hävda att vissa kommunikationsmässigt är ”i 
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källaren”. Trots att de inte tycks ha full tillit till personalen, delegerar de ändå vissa uppgifter. 

Vi ser att det givet organisationsstrukturen är nödvändigt att delegera då cheferna är högt 

belastade och då de har en föreställning om att det ingår i gott ledarskap. 

 
Chefernas perception av personalens oförmåga till kommunikation säger något om vilken syn 

de har på sin personal, nämligen att de är outbildade och befinner sig på en annan, lägre, nivå 

än de själva – de är på våningen under och vissa till och med i ”källaren”. Det uttalas att 

personalens låga utbildning försvårar arbetet en jämförelse görs med en rektors personalgrupp 

och det hävdas att rektorerna har lättare att kommunicera med sin personal eftersom de är 

universitetsutbildade. En chef uttrycker att det finns skillnader i kulturellt kapital mellan 

chefen och personalen, vilket leder till att viljan att disidentifiera sig ökar. Hon beskriver att 

hon ibland behöver agera mamma till personalen, något som irriterar. 

 

Att cheferna håller en distans till personalen har tydliggjorts för oss på diverse olika sätt. Alla 

chefer kommer exempelvis fram till att det inte är bra att ha en privat relation till sina 

anställda. De anger alla olika anledningar till varför, men gemensamt är vad de har att vinna 

på sin ståndpunkt. De befäster på så vis avståndet mellan personalen och sig själva och 

därigenom även att de befinner sig på olika ställen i det sociala rummet. Cheferna har gjort en 

positionsförflyttning på klasskalan och är måna om att behålla identiteten som icke 

arbetarklass. De identifierar sig med sin nya klassposition genom att disidentifiera sig med sin 

gamla. Personalen som fortfarande befinner sig i den klass cheferna lämnat, är en påtaglig och 

starkt närvarande symbol för arbetarklassen och därför är det inte möjligt för cheferna att vara 

kompis med personalen om de vill behålla sin respektabilitet som medelklass – och därmed 

inte arbetarklass.  

 

Ett annat exempel är de kommunikationssvårigheter cheferna beskriver. I detta avseende 

disidentifierar de sig med personalen genom att ta fasta på nivåskillnaderna gällande 

färdigheter i kommunikation. På så vis upprätthåller de distansen och skillnaderna i klass. 

Chefernas respektabilitet är upphängd på deras nya klassposition. Genom att bibehålla sin 

nyvunna klass, bibehåller de således även sin respektabilitet och kommunikationsproblemen 

är ett bevis på positionsförflyttningen. Om cheferna skulle lösa kommunikationsproblemen 

och därmed socialt närma sig personalen, riskerar de att dess respektabilitet försvagas. 
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Studiens slutsats är alltså att den platta organisationstrukturen och de sociala relationerna 

inom den bäddar för att cheferna distanserar sig från personalen som de brukade vara klasslik 

med. Detta för att kunna behålla och skydda sin nyvunna respektabilitet som de erhöll då de 

förflyttade sig inom det sociala fältet till att bestämmas som inte arbetarklass. 
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BILAGA 1 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Linnéuniversitet i Växjö. Vi går Personal- och arbetslivsprogrammet 
och skriver för närvarande uppsats i vårt fördjupningsämne, sociologi. Vi skriver till dig för 
att fråga om vi får intervjua dig för vår studie? Intervjun beräknas ta max en timme. 
 
Studien fokuserar på ämnet medarbetarsamtal och vad dessa har för betydelse på 
arbetsplatsen. Vi kommer att intervjua åtta personer med ledande poster inom äldreomsorgen. 
Det en kandidatuppsats i sociologi som kommer att publiceras i det digitala vetenskapliga 
arkivet (DiVA), diva-portal.org. 
 
I studien kommer det inte att framgå vilka personer och organisationer som deltar eller vilken 
geografisk plats ni eller er organisation är belägen på. Vi kommer alltså att behandla era 
uppgifter konfidentiellt, endast vi två som gör studien kommer att känna till er medverkan. 
Namnen kommer att fingeras och era svar kommer enbart att användas i nämnda studies syfte. 
Materialet kommer att raderas i samband med studiens publicering. 
 
Vi vill vara tydliga med att er medverkan är frivillig och att ni när som helst kan avbryta ert 
deltagande, välja att inte svara på vissa frågor och i efterhand ta tillbaka ert deltagande helt 
eller delvis. 
 
Nedan finner ni våra telefonnummer om ni vill kontakta oss ytterligare. 
 
Med Vänliga Hälsningar 
Viktoria Elmbro, [telefonnummer] 
Malin Johansson, [telefonnummer] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
 

BILAGA 2 
 

Intervjuguide 
 

BAKGRUND 

 

Syfte: Lär känna intervjupersonen samt mjukstart 

 

1. Kan du berätta lite om dig själv och din väg till ditt yrke? 

D Utbildning, vad och varför? 

D Tidigare anställningar? 

D Föräldrars utbildning? 

D För- och nackdelar med att vara chef? 

 

2.Vilka är dina huvudsakliga uppgifter? 

D Något du tycker gör för mycket eller för lite av? 

D Vem bestämmer vad du ska göra? 

 

LEDARSKAP 

 

Syfte: Vilken typ av ledare är intervjupersonen? 

 

3. Är konflikthantering en del av ditt arbete? Vilken typ av konflikter? Hur hanteras dem? 

Vad är svårt, vad är lätt? 

 

4.Vilken typ av uppgifter delegerar du till din personal? (tex: ringa in sjukvikarier, kontakt 

med anhöriga, upplägg av dagen, schema, problemlösning) 

 

Syfte: Hur är den privata relationen mellan respondenten och dennes personal? 

 

5. Hur hanterar du balansgången mellan det privata och professionella i relationen till din 

personal? Kan man vara kompis med sina anställda? 

 



 
 

   
 

6. Vilka egenskaper tycker du att en bra ledare ska ha? Hur lever man upp till det? 

 

7. Vilka är din personals huvudsakliga uppgifter? 

D Kan du deras arbeten? Skulle du rent teoretiskt kunna hoppa in vid en vakans? 

 

8. Hur ser gruppen ut? (Ålder, kön, antal, utbildning, etnicitet, anställningstid, teamtid) 

Arbetar man/du/ni aktivt med sammanhållningen i gruppen? Hur gör man/du/ni för att de ska 

trivas ihop? 

 

MEDARBETARSAMTAL 

 

Syfte: Anpassa vårt språk till organisationens. 

 

9. Vad kallar ni samtalet? 

 

Syfte: Vad ser respondenten som huvudsaklig anledning till medarbetarsamtal? 

 

10. Vilket är syftet med medarbetarsamtal? 

 

11. Finns något alternativ till medarbetarsamtal? 

 

Syfte: Hur planerade och strukturerade är samtalen och hur mycket arbete läggs ner på dessa? 

Hur viktiga är de? 

 

Förberedelser: 

12. När och hur informeras det om kommande samtal? 

 

13. Samlas det in något material/underlag för samtalet? 

 

14. Var hålls de?  

 

15. Hur lång tid tar ett samtal? 

 

16. Hur ofta? 



 
 

   
 

 

Syfte: I samtalet, var ligger fokus? Vad tar man upp som kan verka motiverande? 

 

17. Följs någon mall? Vem har tagit fram den? 

 

18. Vad tar man upp och hur? 

D Pratar ni om lön? För-/nackdelar? 

D Positiv och negativ feedback? 

D Relationer? 

D Feedback till chefen? 

D Behov av kompetensutveckling? Vems initiativ? 

D Mål? -> Hur stora/lätta-svåra/-flummiga-detaljerade/kort-långsiktiga 

D Görs det någon utvecklingsplan? 

 

19. Finns det något som är extra viktigt att beröra? 

 

20. Finns det något som är viktigt att inte beröra? 

 

21. Är de alltid enskilda? Arbetar man i team på arbetsplatsen? Medarbetarsamtal i team, 

varför/varför inte? 

 

22. Dokumenteras något? Vad? Varför? Av vem? 

 

Syfte: Finns det medvetna motivationssyften med samtalet? 

 

23. Belöningssystem på arbetsplatsen? Koppling till medarbetarsamtal? 

 

24. Hur kan man belöna medarbetarna utan att använda lön som medel? 

 

25. Vad är lätt och svårt med medarbetarsamtal? 

 

26. Hur är stämningen under samtalet? Tycker du att det verkar som att de anställda är 

nervösa? Hur hanteras det? 

 



 
 

   
 

27. Följs samtalen upp och i så fall hur och varför? 

 

28. Har ni lönesamtal också? Hur ser de ut? Hur skiljer de sig från mas? (förberedelser, 

samtalsstruktur, mall/fritt, ämnen som behandlas, bara lön? uppföljning) 

 

Syfte: Hur definierar respondenten motivation? 

 

29. Vad är motivation för dig? (def) 

 

30. Är det viktigt med motivation? (varför?) 

 

31. Kan man märka om en medarbetare är motiverad? Går det att påverka? Hur motiverar du 

medarbetarna? Tror du att medarbetarsamtalet kan vara motiverande? Är det en viktig kanal 

för det? Andra kanaler och forum för detta? 

 

32. Kan man koppla ihop motivation och resultat? Går det att mäta i nyckeltal? Vad är 

framgång i organisationen? Går det att mäta? 

 

  NYCKELTAL 

 

33. Personalomsättning, sjukskrivningar (för avdelning och företag) 

 

34. Löpande: vill du tillägga något? Något jag inte tänkt på att fråga om? 

 
 
 


