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Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer gällande kommunikation och ledarskap som 
upplevs vara viktiga i mötet mellan individer på deras respektive arbetsplatser inom offentliga 
institutioner. En kvalitativ forskningsmetod användes med tolv semistrukturerade intervjuer. 
Respondenterna bestod av tre personliga tränare följt av tre klienter till dessa och tre respondenter 
med en chefsposition följt av tre medarbetare från medelstora kommuner. En tematisk analys 
tillämpades för att bearbeta datainsamlingen och resultatet analyserades med stöd av det 
relationella perspektivet där relationskompetens och kommunikation är i fokus. Resultatet visar att 
en god arbetsmässig relation innehåller faktorer som empati, lyhördhet, nyfikenhet, tillit och 
delaktighet i det dagliga arbetet. Slutsatsen är att en god arbetsmiljö med högt i tak och ett gott 
ledarskap med tydlig kommunikation främjar relationerna på arbetsplatsen. 
 
 

 
 

Nyckelord: Relationsskapande, kommunikation, relationella perspektivet, pedagogik, ledarskap 
 

!  



 

2 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

 
1. INLEDNING ....................................................................................................................... 1 
1.1. Syfte och forskningsfrågor ........................................................................................... 2 
2. TIDIGARE FORSKNING ................................................................................................... 2 
2.1. Databassökning .............................................................................................................. 2 
2.2. Tydliga pedagogiska strategier ..................................................................................... 3 
2.3. Mindre maktskillnad med ett stödjande ledarskap ...................................................... 3 
2.4. Interaktion och närvaro .................................................................................................. 4 
2.5. Vikten av ett bra ledarskap inom organisationer ......................................................... 4 
2.6. Vikten av kommunikation för ökat samarbete .............................................................. 5 
3. TEORI .................................................................................................................................. 6 
3.1. Det relationella perspektivet .......................................................................................... 6 
3.2. Relationskompetensens betydelse ............................................................................... 6 
3.3. Kommunikation och relationik ....................................................................................... 7 
4. METOD ................................................................................................................................ 8 
4.1. Metodval ........................................................................................................................... 8 
4.2. Datainsamlingsmetod ..................................................................................................... 8 
4.3. Urval ................................................................................................................................. 8 
4.4. Analysmetod .................................................................................................................... 9 
4.5. Trovärdighet och validitet .............................................................................................. 9 
4.6. Forskningsetiska ställningstaganden    ...................................................................... 10 
5. RESULTAT ........................................................................................................................ 10 
5.1. Ledarskap och chefskap .............................................................................................. 10 
5.1.1. Erfarenhet och trygghet kommer med tiden ................................................................. 11 
5.1.2. Olika personligheter och kvaliteter ............................................................................... 12 
5.1.3. Förtroende och lyhördhet……………………………………………………………………12 
5.2. Innebörden av en god arbetsmässig relation ............................................................. 13 
5.2.1. Tillgänglighet underlättar en god relation ..................................................................... 13 
5.2.2. Att skilja på sitt ”jobbjag” och ”privata jag” ................................................................... 14 
5.2.3. Vikten av feedback ....................................................................................................... 15 
5.3. Vikten av kommunikation ............................................................................................. 16 
5.3.1. Individuell och gemensam reflektion ............................................................................ 16 
5.3.2. Tydlig kommunikation .................................................................................................. 17 
5.3.3. Olika kommunikationssätt och utvecklingsbehov ......................................................... 18 
6. ANALYS ............................................................................................................................ 19 
6.1. Relationskompetensen betydelse ............................................................................... 19 
6.2. Kommunikation ............................................................................................................. 20 
7.1. Metoddiskussion ........................................................................................................... 21 



 

3 

7.2. Resultatdiskussion ....................................................................................................... 22 
7.2.1. Viktiga faktorer för goda relationer ............................................................................... 22 
7.2.2. God kommunikation inom offentliga institutioner.......... ............................................... 23 
7.2.3. Gott ledarskap inom offentliga institutioner .................................................................. 23 
7.3. Resultat i relation till tidigare forskning ..................................................................... 23 
7.3.1. Goda relationer ............................................................................................................ 24 
7.3.2. God kommunikation ..................................................................................................... 24 
7.3.3. Gott ledarskap .............................................................................................................. 26 
7.4. Slutsatser ....................................................................................................................... 27 
7.5. Förslag till fortsatt forskning ....................................................................................... 27 
REFERENSLISTA ................................................................................................................. 28 
BILAGA 1 DATABASSÖKNING ........................................................................................... 30 
BILAGA 2 MISSIVBREV ....................................................................................................... 32 
BILAGA 3 FÖRSTA INTERVJUGUIDEN .............................................................................. 33 
BILAGA 4 ANDRA INTERVJUGUIDEN, REVIDERAD ........................................................ 35 
 
 

 



 

1 

 

1. INLEDNING  
Genom hela livet möter vi människor i olika sammanhang och konstellationer. I dessa möten 
skapas relationer som kräver kommunikation för att på ett eller annat sätt kunna mötas i en 
för situationen gemensam kontext. Alla relationer kräver någon form av kommunikation och 
oavsett om den är verbal eller icke verbal behövs den för att lägga en grund till 
relationsskapande. Genom att kommunicera kan vi uppnå en känsla av delaktighet vilket 
präglar en stor del av livet och skapar en upplevelse av mening för oss. Inom det pedagogiska 
forskningsfältet är kommunikation, interaktion och relationer centrala delar. Relationell 
pedagogik handlar huvudsakligen om kommunikation och hur individer samspelar, lär av 
varandra och förstår varandra (Aspelin, 2015). Relationell pedagogik bygger på en helhetssyn 
där det sker en integration mellan grundläggande element som omsorg, kunskap och fostran. 
Något som anses vara viktigt enligt Aspelin är att en relation bygger på förtroende för att 
främja lärande, kunskap och utveckling.  
 
Att utveckla en god relationskompetens innebär att vara redo för det oväntade och kunna 
agera när det oförutsedda sker (Malmström, 2018). Relationskompetens kan förmodas ligga i 
ett ansvar hos individen som har en handledarposition i ett samtal, men den mynnar å andra 
sidan ut i tre delkompetenser. Dessa utgörs inledningsvis av kommunikation som handlar 
om hur en handledare genom sitt sätt att tala, bjuder in individen till att känna ett 
meningsskapande i kontexten. Hit hör även andra kommunikativa sätt som gester och 
kroppsspråk. Den andra aspekten kallas differentieringskompetens och står enligt 
Malmström för att individen ska finna en balans mellan närhet och distans i samtalets 
sammanhang. Den tredje och sist nämnda delen är socioemotionell kompetens som syftar till 
att uppmärksamma emotionella signaler. Att kunna uppfatta signaler och läsa av individer 
kräver oftast en god självkännedom, vilket kan ses som en viktig egenskap hos en bra ledare. 
Enligt Bolman och Deal (2019) måste det ske en växling i vår syn på ledarskap för att 
särskilja bilden av att en god ledare innehar en maktposition istället för att se 
relationskontexten som central i ett gott ledarskap. Vidare menar författarna att en klok 
ledare känner sina brister och ser sina egna styrkor och förmågor. Genom självkännedom 
släpper denne fram de kompetenser som finns i organisationen så att ett bra team 
tillsammans kan arbeta mot gemensamt uppsatta mål.  
 
Det finns sannolikt minst en individ vi alla kan tänka tillbaka på och som någon gång under 
vårt liv haft en stor inverkan på oss. Någon som fick just vårt lärande, självförtroende och 
kunskapsbank att expandera på ett positivt sätt. Kanske handlar det om en chef eller kollega 
som inspirerat oss till ett genomförande eller strävande att söka utveckling och inspirerat oss 
att bli bättre. Røkenes och Hanssen (2018) menar att det som avgör om kommunikationen 
anses vara god är syftet och målet med den samverkan som sker mellan individer. 
Författarna uttrycker behovet av ett konstruktivt möte mellan människa och profession, 
vilket kräver en god självkännedom för att kunskapsöverföring ska kunna ske. Det kan dock 
bli problematiskt på en arbetsplats när individer inte besitter självkännedom sett både till 
relationer och kommunikation. Därför är det intressant att undersöka vilka faktorer och 
erfarenheter som påverkar oss i upplevelsen av en god arbetsmässig relation. Genom att 
försöka identifiera vad som gör att en relation mellan individer på arbetsplatsen upplevs som 
positiv hoppas vi kunna fylla denna kunskapslucka och bidra till en djupare förståelse för 
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fenomenet relationsskapande.   
 
1.1. Syfte och forskningsfrågor  
Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer gällande kommunikation och ledarskap som 
upplevs vara viktiga i mötet mellan individer på deras respektive arbetsplatser inom 
offentliga institutioner.  
 
Syftet uppnås genom att besvara följande konkreta forskningsfrågor: 
 

i. Vilka faktorer upplevs viktiga för att skapa en god arbetsmässig relation inom 
offentliga institutioner enligt ledare, medarbetare, personliga tränare och klienter 
till dessa? 
 

ii. Vad kännetecknar en god kommunikation inom offentliga institutioner mellan 
olika individer på en arbetsplats enligt ledare, medarbetare, personliga tränare 
och klienter till dessa? 
 

iii. Vad kännetecknar och definierar ett gott ledarskap på arbetsplatser inom 
offentliga institutioner enligt ledare, medarbetare, personliga tränare och klienter 
till dessa?  
 

Forskningsfrågorna besvaras genom kvalitativa intervjuer och den relationella teorin.  

2. TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel presenteras en överblick av tidigare forskning inom ämnet relationell 
pedagogik, ledarskap och kommunikation samt närliggande områden som anses vara 
relevanta för ämnet. Exempel på detta är individens kompetenser för att bygga relationer 
eller behovet av ledarskap och god kommunikation för att relationsskapande ska kunna ske. 
Den tidigare forskningen har kategoriserats i fem olika rubriker. 
 
2.1. Databassökning 
Kriterierna för urvalet var forskning som belyser kommunikation och lärande mellan 
människor inom ledarskap, kommunikation och organisation men även den relationella 
pedagogiken. Databaserna ERIC ProQuest, SwePub och PRIMO via Mälardalens högskola 
har använts för att kunna ta del av tidigare forskning med sökningar som genomförts mellan 
den 11 september och 16 november 2021. Inledningsvis genomfördes sökningen med 
nyckelord som lärande, kommunikation, relationell pedagogik, relationell kompetens, makt i 
kommunikation, verktyg och pedagogiskt ledarskap. Då det fanns relativt lite forskning kring 
lärande relationer mellan individer på svenska hittades flest artiklar med engelska sökord. 
Sökningen anpassades därefter till sökorden: relational pedagogy, communication, 
communication between people, relationship, learning relations och leadership in 
organizations. Vid databassökningarna användes filter som artiklar, doktorsavhandlingar, 
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fulltext och peer-reviewed. Urvalet har gjorts av artiklar och avhandlingar från år 2002 - 
2021, men även en äldre artikel från 1977 förekommer i forskningsöversikten (se bilaga 1). 
Detta med anledning av att den belyser kommunikationens påverkan och riktningar, 
beroende på om det avser en individ i en underordnad- eller överordnad maktställning. 
 
2.2. Tydliga pedagogiska strategier 
En kanadensisk studie av Chika-James (2020) undersökte hur relationella kompetenser hos 
lärare kan användas för att underlätta inlärning hos elever. Undersökningen var baserad på 
en fallstudiemetodik för att utforska tillämpningen av relationskompetenser. Resultatet 
visade att en förtroendefull elev- och lärarrelation kan hjälpa till att utveckla ytterligare 
samarbeten mellan studenter, lärare och organisationspartners. Studien visade även att 
relationskommunikationen kan ha flera tillvägagångssätt som fungerar väl utöver en fysisk 
kommunikation, däribland via e-post, textmeddelande eller telefonsamtal. Det viktiga är att 
lärandet utvecklas i en förtroendefull relation mellan lärare och elever där mottaglighet och 
förtroende står i fokus. Detta resultat går att tolka i likhet med det Kullenberg och Eksath 
(2017) presenterade genom en analys av en svensk fallstudie. Studiens fokus var hur den 
mellanmänskliga dialogiciteten kan förstås och vilka funktioner pedagogiska dialoger kan ha, 
beroende på utbildningssammanhang. I ett lärar- och elevperspektiv behöver läraren vara 
full med mod, ärlighet och olika kunskaper för att kunna vägleda individen i rätt riktning i ett 
lärande sammanhang. Forskarna lyfter den centrala relevansen av språkbruk och 
kommunikation för elevens lärande, men även komplexiteten i vilken typ av dialog som 
faktiskt är den bästa för att möta elevens behov. Dialog beskrivs som både ett verktyg och en 
metod som på olika sätt kompletterar varandra för att uppfylla skolans mål. Vidare synliggör 
studien att det är viktigt att särskilja det instrumentella i pedagogikens tillvägagångssätt från 
det relationella. Det kan bli problematiskt när relationsskapandet inte får det utrymme som 
behövs utan genomförs mer mekaniskt. 
 
2.3. Mindre maktskillnad med ett stödjande ledarskap 

Allwoods (1977) avhandling handlar om hur olika typer av maktpositioner kan te sig mellan 
individer. Att befinna sig i en maktposition över en annan individ beskrivs som en slags 
konflikt med en etisk frihetsprincip där samtliga antas uppträda i enlighet med egna syften 
och drivs av det så pass att det kan betraktas som en grundläggande rättighet. När en 
makthavare strategiskt använder positioner i en kommunikationskontext blir det näst intill 
omöjligt för den andra parten att bevara någon kommunikationsfrihet och maktskillnaden 
blir så påtaglig att det kan bli problematiskt. I likhet med detta presenterade Merry och 
Orsmond (2020) ett forskningsbidrag där de undersökte om praktikgemenskaper är till 
någon hjälp vid tolkning av aspekter av handledare och studentinlärning. Undersökningen 
bestod av deltagare inom australienska och brittiska institutioner och genomfördes via 
semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att handledare och studenter inte anses ha 
olika roller men däremot olika grader av expertis där de båda parterna lär i interaktionen 
genom språkets förståelse. Det som ligger till grund för det beskrivs vara en spänning mellan 
individerna som skapas i interaktionsprocessen och berikar inlärningen. Därtill minskar även 
maktskillnaden mellan handledare och student när en ömsesidig förståelse implementeras i 
kontexten, vilket i sig skapar en inlärningsförändring. I takt med att individen lär genom ett 
deltagande i separata sammanhang gynnas lärandet och bidrar även till kunskap om 
gränsdragningar och interaktion. 
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2.4. Interaktion och närvaro 
Det centrala utifrån ett relationellt perspektiv och lärande är enligt Aspelin m.fl. (2021) 
möjligheter och hinder för delaktigheten i en genuin kommunikation. Forskarna undersökte 
hur specialpedagoger upplever lärares relationskompetens i förhållande till elever med 
svårigheter av beteendekaraktär. Interaktionen mellan lärare och elever har observerats 
genom en interventionsstudie vid ett universitet i Sverige och resultatet visade att lärares 
hantering av elever med olika former av beteendeproblematik behöver stöttas upp. Detta 
med hjälp av ett genuint kommunikativt tillvägagångssätt från läraren, som möter elevens 
behov. Det finns annars en risk att utveckla en negativ syn gentemot läraren vilket minskar 
möjligheterna till en god relation och kan även bidra till en förminskad studiemotivation. En 
annan faktor som kan påverka hur relationerna upplevs är miljön individerna befinner sig i. 
Att miljön påverkar individens kommunikation lyfts fram av Turner m.fl. (2009) där de 
studerade hur samtal mellan elever kan främja lärandet med eller utan en handledare. 
Undersökningen baserades på en fallstudiemetodik inom professionella pedagogiska miljöer 
i Norge. Studiens resultat visade att närvaron av en handledare i ett samtal mellan elever inte 
är nödvändig för att ett effektivt lärande ska kunna äga rum. Något som studien däremot 
visade är att handledarens närvaro spelar en betydande roll för att skapa en god 
inlärningsmiljö där utrymme för reflektion finns. 
 
I takt med att organisationer i dagens samhälle står i en ständig förändring uppstår en snabb 
kommunikationsutveckling där individuella skillnader har ökat. Dessa skillnader bidrar till 
mer konflikter bland organisationers medlemmar som regelbundet står i interaktion med 
varandra. Det som ofta ligger till grund för konflikterna är en bristande kommunikation. 
Ustuner och Kis (2014) genomförde en studie där de undersökte sambandet mellan 
kommunikationskompetens och konfliktnivåer inom organisationer och i vilken utsträckning 
kommunikationskompetens förutsäger organisatoriska konflikter. En kvantitativ 
metod användes med jämförelser av korrelationer där pedagogiska handledare var urvalet 
inom åtta olika städer i Turkiet. Resultatet visade att chefer och arbetsledare var den grupp 
som uppvisade mest kommunikationskompetens där empati låg till grund för att minimera 
konflikter i en kontext med endast en eller ett par individer. Slutsatsen var att stödkompetens 
kan gynna och vägleda organisatoriska grupper där en eller flera medlemmar inom 
organisationen engagerar sig som en extra stödfunktion för den grundläggande 
ledningskompetensen. Detta verkade dock vara mer betydelsefullt i sammanhang med större 
grupper. Forskarna drog slutsatsen att det kan vara värdefullt för både pedagogiska ledare 
och chefer att få en mer fullständig förståelse av kommunikationskompetenser genom 
ytterligare forskning som fokuserar på faktorer som motivation, engagemang och glädje inom 
arbetet. Detta för att uppnå en mer hållbar organisation och kommunikation. 
 
2.5. Vikten av ett bra ledarskap inom organisationer 
Vashdi m.fl. (2019) undersökte beteenden associerade med ett transformatoriskt ledarskap 
och delprocesser i ett organisatoriskt lärande. Syftet med studien var att kunna förklara 
relationerna utifrån ett ramverk inkluderande förmåga, motivation och möjligheter. 
Forskarna tillfrågade nio slumpmässigt utvalda enhetschefer inom olika organisationer i 
Israel om tillåtelse att använda deras anställda i studien. Efter godkännandet skickades ett 
frågeformulär ut till de anställda. Resultatet visade att organisationslärandets delprocesser är 
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relaterad till olika ledarskapstyper som är motiverande och stödjande. Dessa visade sig vara 
relaterade till det organisatoriska lärandets processer där transformatoriskt ledarskap är en 
komponent.  
 
Åkerbloms (2011) narrativa intervjustudie hade fokus på hur svenska unga ledare upplever 
sitt ledarskap. Studien baserades på individer som var verksamma chefer och ledare inom 
olika organisationer och företag. Valet av målgrupp låg till grund för ett intresse av den yngre 
generationen utifrån antagandet att yngre tenderar att stå för nya aktuella synsätt och 
värderingar. Deltagarna fick besvara frågor rörande områden som maktrelationer, 
interaktion med medarbetare, ansvarsrelationer och tillvägagångssätt i svårare situationer. 
Resultatet visade att ledarskapet associeras med känslor där ett bra ledarskap kopplas till 
glädje, trygghet och medkänsla. Ett ledarskap som brister kopplas med känslor som 
osäkerhet, rädsla och frustration. Något ytterligare som framkom genom deltagarnas 
beskrivande var att samtliga upplever en slags konflikt mellan ledaridealet och hur 
ledarskapet ser ut i praktiken. Deltagarna beskrev att det krävs ett stort engagemang för att 
behålla en jämställdhet mellan ledare och medarbetare. För att kunna bidra med detta 
engagemang krävs både erfarenhet och en ökad medvetenhet. I och med att deltagarna i 
studien tillhörde en yngre ålderskategori upplevdes det vara en bristande punkt då ingen av 
individerna befunnit sig någon längre period i yrkeslivet som ledare. Enligt Åkerblom bör 
frågor som berör arbetslivets villkor för chefer och medarbetare synliggöras för att bidra till 
en ökad medvetenhet och ett lärande inom organisationer.  
 
Scott m.fl. (2021) genomförde en amerikansk studie med syfte att få en djupare förståelse för 
olika kvaliteter och egenskaper hos högre uppsatta ledare. Den kvalitativa studien 
innefattade sju deltagare som valdes ut för ledarskapsskicklighet där en intervjusekvens 
genomfördes med en övergripande fråga som berörde grunderna i ett ledarskap. I resultatet 
framkom att deltagarna ansåg sig behöva egenskaper som ödmjukhet, stabilitet och 
medvetenhet, för att få andra att känna sig bekväma. Att som ledare även låta sig drivas av 
hjärtat för att det finns en genuin vilja i arbetet beskrevs som betydelsefullt, för att på så vis 
bli en bra ledare. Något som utmärkte resultatet extra var vilka värderingar som präglar 
ledarskapet och dessa beskrevs vara som en vägledande konstruktion. Att våga erkänna 
misstag, uttrycka ånger och kunna stå upp för mänsklig felbarhet beskrevs som viktiga 
faktorer kopplat till en ledares ärlighet. En ledare som har förmågan att dela dessa känslor 
kunde enligt studien bidra till en större tillit och respekt till organisationens omgivning. 
Andra viktiga begrepp som nämndes som betydelsefulla var medkänsla, empati, förmågan att 
sätta gränser och medmänsklighet för att uppnå en god balans.  

2.6. Vikten av kommunikation för ökat samarbete 
I Lundgrens (2009) doktorsavhandling framkom hur samarbeten avspeglar sig i samtal. 
Undersökningen genomfördes i Sverige och innefattade företrädare för olika professioner 
inom vården. Ambitionen var att se närmare på språkliga strategier som verkade främja 
organisationens mål; att öka patienternas livskvalitet och se till den interna 
kommunikationen för att uppnå detta mål. Att våga fråga, reflektera och ”slänga ut en 
trevare” och föra diskussion för att uppnå en god kommunikation framkom som centralt i 
studien, såväl som att förklara, försvara och motivera. Resultatet speglar vikten av språkliga 
strategier och hur dessa kan bidra till en ökad känsla av delaktighet i institutionella samtal. 
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Sammanfattningsvis upplevs att samtala leda till en upplevelse av ett gott samarbete. En 
annan studie berörde kommunikativa utmaningar mellan chefer och medarbetare som 
redovisas i en doktorsavhandling av Simonsson (2002). Studiens syfte var se närmare på hur 
de kommunikativa utmaningarna kan se ut i en modern organisation. Studien genomfördes i 
Sverige på Volvo personvagnars utvecklingscentrum och var baserad på observationer, 
intervjuer och analyser av olika dokument. Resultatet av studien visade bland annat att det är 
lätt att missförstå den kommunikativa aspekten i respektive roller. Något annat som 
framkom var att medarbetare och chefer är överens om vikten av kommunikation, men att 
man sällan ser det som någonting annat än en teknisk överföring av information. Tolkningen 
av både innehåll och budskap uteblir ofta eller upplevs få minimal uppmärksamhet. De 
observationer som genomfördes vid mötena visade att cheferna sällan arbetar med hur ett 
budskap förs fram, snarare att det gör det. Medarbetarens del i kommunikationen beskrevs 
snarare som ett mottagande eller en spegling av chefens budskap och dialogen dem emellan 
tolkades som ytlig och att de följde en hierarkisk struktur. Avslutningsvis identifierades även 
att till följd av bristande kommunikation, tappas ofta viktiga nycklar bort som skapar 
informationsluckor hos framförallt cheferna. 

3. TEORI 
I detta kapitel redovisas studiens teoretiska ramverk. Det relationella perspektivet är relevant 
för att belysa relationen mellan individer där plats för lärande och utveckling sker. Centrala 
begrepp inom det relationella perspektivet är relation, kommunikation och interaktion 
(Aspelin & Persson, 2011) vilka är grundläggande i sammanhanget där kunskapsöverföring 
står i fokus. 

3.1. Det relationella perspektivet 
Aspelin (2013) beskriver det relationella perspektivet med utgångspunkt i det som sker 
mellan individer när ett genuint och personligt möte tar form i det vardagliga livet, utan 
någon särskild struktur. Det relationella perspektivet lägger vikt vid att studera lärandets 
utformning i sociala- och organisatoriska kontexter som innefattar relationsskapande på 
olika hierarkiska nivåer. Begreppet relationell uttrycker att det pedagogiska fenomenet är 
mångsidigt med tre olika relationstyper; samhälleliga, sociala och mellanmänskliga. Dessa 
olika typer behövs i kontexten där individer möts och ett relationsskapande tar vid. Aspelin 
förklarar samhälleliga relationer utifrån ett makroperspektiv, där sammanhanget präglar 
kontexten mellan bland annat organisationer, grupper och institutioner. Det beskrivs även 
att sociala relationer skapas genom att individer interagerar med varandra och den 
mellanmänskliga relationstypen träder fram genom personliga möten. 
 
3.2. Relationskompetensens betydelse  
Det är av stor betydelse att ständigt utveckla relationskompetenser genom att interagera med 
andra individer och på så vis skapa relationer. Malmström (2018) beskriver 
relationskompetens och de ingående delkompetenserna som utgörs av kommunikation, 
socioemotionell kompetens och differentieringskompetens. I en relationell kontext präglar 
kommunikationen sammanhanget mellan både läraren och de individer som står i mötet till 
läraren. Detta understryker att alla inblandade parter har ett ansvar i det relationella 
lärandets process. I likhet med Malmström betonar även Persson (2013) 
relationskompetensens betydelsefullhet i sammanhanget kring det relationella 
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handledningsmötet, där två individer möts i en relation som har två sidor. En handledares 
relation till den handledde och den handleddes relation till handledaren, vilka kan vara 
jämlika men också skilja sig ifrån varandra. Den kommunikativa delkompetensen antas av 
dessa utgångspunkter ligga till grund hos de båda individerna där ingen av parterna har en 
särskild position i grunden för att den ena ska verka mer relationskompetent än den andra. 
Røkenes och Hanssen (2018) uttrycker att relationskompetens krävs för att vi ska kunna 
tillgodose de olika aspekterna i vårt yrkesutövande. Om vi inte besitter relationskompetens 
och en kommunikationsförmåga blir det svårt att samverka och arbeta ändamålsenligt i de 
verksamheter vi är involverade i. Vidare beskrivs att relationskompetens till stor del handlar 
om att ha en god självkännedom och med en förståelse kunna sätta sig in i en annan individs 
situation. 
 
Relationsskapande kräver tidsutrymme och tålamod och bygger på omsorg och förtroende. 
Noddings (2012) hävdar att relationer ger individen en möjlighet att träda fram. Det 
pedagogiska mötet, som inte alltid präglas av en jämställdhet, kräver att mottagare och 
sändare upplever ett förtroende för varandra med en omsorg. Genom en öppen och ärlig 
kommunikation mellan individerna kan relationsskapandet ändock mynna ut i något 
framgångsrikt där de båda får en känsla av att kunna ta plats. Handlingar kan utföras från en 
individ som befinner sig i en högre position, likt en ledare. Mottagaren som tar emot dessa 
budskap kan få en uppfattning att det saknas omsorg och förtroende. Individen som i detta 
sammanhang sänder ut ett budskap behöver lägga vikt vid att ta sig an medarbetaren genom 
det kommunikativa förhållningssättet. Bjerlöv (1999) beskriver hur individer på arbetsplatser 
ständigt står i interaktion med varandra där en gemensam kunskap träder fram. Genom 
samspel med likvärdiga strategier i handlingspotential och perspektiv av synsätt utvecklas 
lärprocesser vilket definierar ett kollektivt lärande. Via kunskapsutbyten och delade 
erfarenheter tar individen lärdom i den sociala kontexten där lärandet präglar både den 
enskilda individen såväl som den sociala interaktionen mellan flertalet individer.  
 
3.3. Kommunikation och relationik 
Kommunikation är ett återkommande tema genom tidigare forskning inom relationell 
kompetens (Aspelin, 2015). För att mötas både i klassrummet och i andra 
kunskapsöverföringar mellan individer behövs kommunikation. Språkbruket behöver också 
anpassas för att skapa de bästa förutsättningarna för att nå fram till individen (Kullenberg & 
Eksath, 2017). Forskarna lyfter komplexiteten i hur dialog och kommunikation används för 
att möta upp elevens behov. Dialog beskrivs både som ett redskap och en metod som på olika 
sätt kompletterar varandra för att optimera möjligheterna till kunskapsöverföring. Döös 
(2003) beskriver begreppet relationik och vikten av kompetenta relationer på arbetsplatser. 
Att skapa mening och innehåll i sammanhanget som berör ett organisatoriskt lärande och 
inte enbart kontexten mellan två individer. Relationik beskrivs sammanfatta både individens 
interaktioner till varandra som står i ständig process och arbetsplatsens kompetens och 
kunnande i helhet. Författaren förklarar underliggande kommunikation i organisationer 
som en typ av intern infrastruktur med en basnivå och en tillgång till kommunikationsvägar 
som medarbetare ändå är medvetna om och har tillgång till. Begreppet relationik upplevs 
vara essensen i det relationella perspektivet eftersom det bygger både på relationsskapande, 
kommunikation och dialog. Döös (2003) beskriver relationiken och vikten av att se närmare 
på vilka faktorer inom organisationer som gör att individen fortsätter lära och utvecklas med 
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rätt stöd och vägledning. Detta beskrivs vara av största vikt för att uppnå en kompetent 
lärande organisation. Det innebär att den relationella teorin med fokus på relationsskapande, 
kommunikation och dialog är relevant för att kunna besvara studiens forskningsfrågor då 
teorin belyser komplexiteten i mänskliga möten.  

4. METOD 
I detta kapitel presenteras val av metod, hur datainsamlingen genomförts, urval och 
analysmetod. Trovärdighet, validitet och forskningsetiska ställningstaganden tas även upp. 
Valet av metod ligger till grund för att på bästa sätt nå en djupare förståelse gällande studiens 
syfte och frågeställningar.  
 
4.1. Metodval 
Kvalitativ metod kan vara användbart när en studie avser att undersöka fenomen som 
känslor, upplevelser och tankar. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver den kvalitativa 
forskningsintervjun som ett sätt att försöka förstå omvärlden utifrån intervjupersonernas 
synvinkel. I föreliggande studie är individens tankar och erfarenheter i fokus för att uppnå en 
djupare bild och och kunna identifiera vilka faktorer som upplevs viktiga av fenomenet 
relationsskapande. Individens tidigare erfarenheter utgör en grund för ny kunskap, förståelse 
och lärdom vilket tillhör den kvalitativa ansatsens styrkor (Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
4.2. Datainsamlingsmetod 
Med en semistrukturerad intervju kan en nyanserad bild med detaljerade svar och 
beskrivningar av händelser, tankar och känslor från respondenten uppnås (Kvale & 
Brinkmann, 2014). För att undersöka hur individen upplever ledarskap, kommunikation och 
relationer på deras arbetsplatser valdes semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. 
Detta för att få en ökad förståelse kring området relationsskapande. Eriksson-Zetterquist och 
Ahrne (2015) beskriver att kvalitativa semistrukturerade intervjuer har flera tillvägagångssätt 
och möjligheter, där frågorna som ställs kan anpassas till kontexten med respondenterna. 
Efter tre genomförda intervjuer upplevde vi att frågorna i intervjuguiden (se bilaga 3) 
behövde utvecklas ytterligare. Av den anledningen reviderades intervjuguiden till en ny 
version (se bilaga 4) där några av frågorna valdes bort och några nya lades till. Intervjuplats 
bestämdes enligt överenskommelse och genomfördes digitalt eller fysiskt utifrån det som 
passade respondenten bäst. Varje intervju varade mellan 40 och 60 minuter och spelades in 
med ljudupptagning efter ett godkännande av respondenterna. Denna information fick de 
även ta del av i ett missivbrev (se bilaga 2) som skickades ut via e-post ett par dagar innan 
tillfället. Insamlingen av materialet delades upp vilket resulterade i sex intervjuer var och 
efter genomförda intervjuer transkriberades materialet av den som genomfört intervjun. 
 
4.3. Urval 
I studien har totalt 12 intervjuer genomförts med respondenter inom olika yrkeskategorier. 
Tre personliga tränare och tre klienter till dessa, tre individer med en 
chefsposition/ledaransvar och tre medarbetare inom liknande organisationer är 
intervjuade. Respondenterna valdes genom ett strategiskt urval och vidare genom det som 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) kallar för ett snöbollsurval. Urvalet innefattade tre 
respondenter i varje kategori för att få en bättre bild av hur dessa upplevt 
undersökningsområdet i ett bredare perspektiv och för att kunna uppnå en god mättnad i 
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studien. Enligt Bryman (2018) kan det vara lämpligt att söka respondenter som uppfyller 
lämpliga kriterier utifrån studiens syfte och frågeställningar. Genom ett strategiskt urval 
kontaktades en respondent som upplevdes relevant inom området att tillhöra yrkeskategorin 
personlig tränare vilket kan ses som ett handplockat urval. Efter intervjun tillfrågades 
respondenten ifall hen hade förslag på en vidare person att intervjua, vilket ledde till ett 
snöbollsurval. 
 
4.4. Analysmetod 
Det insamlade materialet transkriberades efter varje genomförd intervju vilket resulterade i 
tolv separata transkriberade dokument. Vid transkriberingsprocessen lades fokus på att finna 
information som upplevdes relevant för studiens innehåll och syfte. Mindre relevant 
information togs bort som till exempel längre pauser och upprepande ”eeh”, ”hmm” och 
”alltså”. I samband med detta plockades även nämnda namn bort och byttes ut mot ”hen” och 
där respondenterna uttryckt sin upplevelse med extra betoning och tydlighet markerades 
detta med versaler. Detta tillvägagångssätt användes för att förtydliga för oss själva, för att 
effektivisera transkriberingen och för att få en mer prioriterad tid för analys- och 
resultatarbetet. Det transkriberade materialet lästes igenom vid upprepade tillfällen för att 
inte gå miste om relevant information. Vid analys av transkriberingarna söktes intressesant 
information utifrån studiens syfte och frågeställningar som sedan försågs med koder. Ett 
exempel på en sådan kod var kommunikation som upptäcktes återkommande. Koderna 
markerades i varsin färg i varje enskilt transkriberat dokument för att lättare kunna 
överblicka de olika koderna. Då vi delat upp intervjuerna bidrog detta till en möjlighet att på 
ett överskådligt sätt stämma av respondenternas svar och finna teman att arbeta vidare med. 
De mest framträdande koderna blev grunden till resultatets tre huvudteman som lades in i 
ett gemensamt Google Dokument med tillhörande viktiga citat. De tre temana blev vikten av 
kommunikation, ledarskap och chefskap och innebörden av en god arbetsmässig relation.  
 
Enligt Bryman (2018) är en tematisk analys en vanlig metod vid en kvalitativ studie för att 
skapa ett slags ramverk för undersökningen. Processen beskrivs vara nödvändig för att 
skribenten ska kunna utföra en väl genomarbetad analys av materialet. Tematisk analys 
innebär att insamlad data struktureras och delas in i övergripande teman, eventuellt även 
följt av så kallade subteman. Ett exempel på ett subtema till huvudtemat vikten av 
kommunikation är olika kommunikationssätt och utvecklingsbehov. Övriga identifierade 
subteman blev tydlig kommunikation och individuell och gemensam reflektion. Av 
huvudtemat ledarskap och chefskap framkom subteman erfarenhet och trygghet kommer 
med tiden, olika personligheter och kvaliteter och förtroende och lyhördhet. Det tredje och 
sista huvudtemat blev innebörden av en god arbetsmässig relation med subteman 
tillgänglighet underlättar en god relation, att skilja på sitt ”jobbjag” och ”privata jag” och 
vikten av feedback. 
 
4.5. Trovärdighet och validitet 
Thornberg och Fejes (2017) förklarar validitet som ett sätt att kontrollera kvaliteten i en 
studie och ett sätt att se om det studien ämnar undersöka har uppnåtts. Det beskrivs även att 
begreppen trovärdighet och tillförlitlighet är viktiga då det står för hur noggrant och 
systematiskt författaren har arbetat under forskningsprocessen. Larsson (2005) beskriver 
hur kvalitet kan uppnås i kvalitativa studier där författarens förförståelse och eventuella 
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förutfattade meningar behöver bortses i förhållande till studien. Något ytterligare som 
Larsson uttrycker är att forskarens interaktion i konstruktionen av studien har en central roll 
där föreställningar kommer fram. Vad som upplevs vara trovärdig kunskap träder fram i 
forskarens argumentation i analysen av datainsamlingsmaterialet. En kvalitativ studie ska 
genom en god kvalitet hjälpa till att se på verkligheten utifrån fler perspektiv så att 
verkligheten kan förstås, oavsett vilka begrepp och mekanismer som används (Svensson & 
Ahrne, 2015). Trovärdighet och tillförlitlighet belyser en studies resultat av hur en 
undersökning är författad vad gäller datainsamlingsmetod. Till följd av detta undersöker 
föreliggande studie fler organisationer innefattande olika personer med olika hierarkiska 
ställningar och med det antas trovärdigheten öka när undersökningen når ut till en bredare 
målgrupp.  

 
4.6. Forskningsetiska ställningstaganden  
Det finns en balansgång mellan kunskapssökande och etiska ställningstaganden inom all 
forskning (Vetenskapsrådet, 2017). Det handlar bland annat om att skydda de personer som 
deltar i studien från onödiga risker genom att inta ett objektivt förhållningssätt i förhållande 
till studiens genomförandeprocess. Detta är något som vi har försökt förhålla oss till under 
hela processen genom att bland annat vara så tydliga och objektiva som möjligt under hela 
arbetet med studien. Genom att ta hänsyn till de forskningsetiska riktlinjerna som omfattar 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har detta 
tagits i beaktande för att skydda respondenterna. Informationskravet handlar om att 
respondenterna i en studie ska ha fått information om undersökningens syfte och vad som 
gäller för deltagandet (Öhberg, 2015). Detta tillgodosågs genom att respondenterna fick ta 
del av ett missivbrev som mailades ut till dem innan varje intervjutillfälle (se bilaga 2). 
Samtyckeskravet står för att respondenterna ger sitt samtycke innan deltagandet, att 
deltagandet är frivilligt och att det när som helst går att avbryta sin medverkan. Även detta 
informerades respondenterna om i missivbrevet och informationen upprepades också 
muntligt vid varje intervjutillfälle. Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017) togs i 
beaktande genom att samtliga respondenter avidentifierades. På detta sätt kan ingen av 
respondenterna identifieras av någon utom de som utfört studien. Avslutningsvis 
tydliggjordes att informationen som framkom från respondenterna endast skulle användas 
för studiens syfte och ej delas i andra avseenden, detta genom nyttjandekravet. 
 

5. RESULTAT 
I detta kapitel presenteras studiens resultat som utgörs tre huvudteman följt av nio 
subteman. Dessa teman är 1) Ledarskap och chefskap med subteman erfarenhet och 
trygghet kommer med tiden, olika personligheter och kvaliteter, förtroende och lyhördhet. 
2) Innebörden av en god arbetsmässig relation, med subteman tillgänglighet underlättar 
en god relation, att skilja på sitt ”jobbjag” och ”privata jag” och vikten av feedback. 3) 
Vikten av kommunikation med subteman individuell och gemensam reflektion, tydlig 
kommunikation och olika kommunikationssätt och utvecklingsbehov. 
 
5.1. Ledarskap och chefskap 
Att det finns olika synsätt kring vad som kan upplevas som ett bra ledarskap framkommer 
som viktigt. Dels berör det distinktionen i olika ledarskapsstilar och dels att skilja på att vara 
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chef eller ledare. Olika erfarenheter förklaras ligga till grund för uppfattningen om vilka 
kvaliteter ett ledarskap bör präglas av. 
 
5.1.1. Erfarenhet och trygghet kommer med tiden  
Ledarskap är någonting som utvecklas med tiden och som man sällan är bra på från start. 
Extra framträdande utifrån ett chefsperspektiv är att vilja utvecklas. Att driva arbetet framåt 
kräver kunskap och en personlig vilja utöver att det hör till yrkesrollen som chef. Att känna 
trygghet i sig själv är en viktig faktor för att visa ett bra ledarskap till medarbetarna. 

 
Framförallt måste man vara väldigt trygg i sig själv. Är man osäker på om man kan sitt 
ledarskap eller inte behärskar det, då är man ute på svag is… Så jag tror man måste 
besitta trygghet i sig själv. Att våga förlora. Känna att jag har stöd bakom mig, för det 
genomsyrar ju hela organisationen.  
 

En annan viktig aspekt i ledarskapet är att kunna hantera svåra situationer och samtal. Att 
inte kliva undan och blunda för problem och att på ett tidigt plan hantera de problem som 
uppstår är extra viktigt. För att bli bekväm med den typen av agerande och därmed växa in i 
rollen krävs erfarenheter, tid och utrymme.  
 

Man måste våga hantera svåra situationer. Det är många som blundar och tänker ”jaja, 
men han eller hon är ju sådär”. Ja men om det nu är en påverkan på verksamheten eller 
arbetsgruppen då MÅSTE du ta tag i det för det är ditt ansvar. För annars kommer inte 
gruppen tro på att du tar tag i saker. Så att man måste ju våga att möta det som är jobbigt 
också. För det som är farligt är ju att gå in i en ledarskapsroll och naivt tro att man är 
älskad och omtyckt så det här kommer bara flyta på, men det innebär ju att du måste göra 
svåra saker. 
 

Problem kan uppstå när en chef tar parti för en medarbetare och det medför obehag hos 
andra. Sådana ställningstaganden kan upplevas som mobbing mot en kollega, vilket kan 
påverka arbetsklimatet och genomsyra verksamheten negativt under en period. 
 

Jag har en ganska extrem erfarenhet där man kommer till jobbet och känner liksom att 
det dallrar i luften, man försöker hålla sig neutral. Speciellt vid det ena tillfället där chefen 
också då tog parti för den ena sidan och inte kunde hålla sig opartisk. Han fick då senare 
gå också. Det var också ett mindre bra ledarskap som speglades i hela verksamheten, hela 
gruppen och arbetsklimatet påverkades.  

 
Att vara en god ledare är en övningssak men kanske inte passar alla. Vissa verkar sakna 
förmåga att kunna bli en god ledare. Det kan finnas en skillnad i en vilja arbeta framåt och att 
kunna göra det med rätt verktyg. 
 

Man inte besitter den egenskapen att man kan leda eller motivera andra. Man kanske har 
mer fallenhet att arbeta operativt men inte bör ha en ledarroll. Man kanske inte besitter 
medkänsla på rätt sätt, eller ödmjukhet. Sånt som jag kanske tänker man behöver i ett 
chefskap eller ledarskap. Man vill ju liksom att medarbetarna ska följa sin chef på något 
sätt, att man har bra ledaregenskaper åt det hållet som företaget behöver. 
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5.1.2. Olika personligheter och kvaliteter 
Då alla människor är olika besitter vi också olika förmågor och kvaliteter. Detta visar sig vara 
viktigt för att uppnå en bra balans på arbetsplatsen. Samma förmågor anses inte gynnsamt 
för verksamheten och att individen besitter olikheter verkar vara positivt. Positiva 
egenskaper hos en chef med ett gott ledarskap beskrivs på följande sätt. 
 

Hen är väldigt kortfattad och effektiv... Rak och tydlig, men ändå inte för fyrkantig men 
personlig… Bra balans. Det känns liksom trevligt att träffas, det är inte bara jobb-jobb. Att 
man har även de mjukare värdena. Att kunna socialisera. Det är viktigt för mig. 
 

Att kunna bidra med ett öppet och tillåtande klimat där alla anställda får komma till tals och 
påverka anses positivt. En prestigelös chefsposition och ledarroll verkar bidra till en bra 
upplevelse på arbetsplatsen, där individerna ges möjlighet att växa med uppgiften. 
 

Det viktigaste är att medarbetare känner att dom har möjlighet att påverka. Känner man 
att man kan påverka och vill påverka, då blir man kreativ och det händer grejer. Det vore 
förmätet av mig som chef att sitta och säga vad jag vet bäst för att alla ska komma så långt 
som möjligt. 

 
Det finns en skillnad av ett chefskap och ett ledarskap och en chefsposition behöver inte 
alltid innebära ett gott ledarskap. Det är en individuell uppfattning och bedömning vem 
individen ser som en ledare och inte, beroende på hur ledarskapet faktiskt hanteras inom det 
berörda arbetsområdet. 

 
Jag tänker att är man chef, betyder i sig inte att man är ledare. Det är ju dom som följer 
en ledare som bestämmer vilken ledare de ska följa. Att man har titeln som chef betyder 
inte att jag som anställd eller som liksom underordnad den ledande ser den personen som 
en ledare. Jag tror det handlar mycket om att den ledaren ska kunna axla sin roll på ett 
bra sätt. 

 
Som arbetstagare går det att finna inspiration ifrån en chef vilket visar sig genom att man kan 
motiveras och anta liknande egenskaper. Ledaregenskaper som innefattar en kombination av 
både saklighet, en viss charm och proffessionalitet verkar uppskattat och flertalet förebilder 
skildras genom detta.  
 

Hen är ju liksom seriös men också karismatisk. Folk tar hen på allvar, men hen är också 
lösningsorienterad och inspirerande… Lyssnar intresserat och på riktigt på något vis och 
kommer med ideér och lösningar. 

 
5.1.3. Förtroende och lyhördhet 
Förtroende för sin chef och arbetsgrupp och vikten av lyhördhet är viktigt. Att respektera 
varandra och lyssna utan att döma är primärt för att en god arbetsmässig relation och ett gott 
ledarskap ska kunna uppnås. 
 

Ömsesidig respekt skulle jag säga, människors lika värde oavsett vad man gör. Oavsett om 
man kommer två gånger i veckan med en städvagn eller om man är kommunchef. Båda är 
lika viktiga, utan den ena så faller den andra. Så att… Hela organisationen är en form av 
korthus, man är beroende av de olika rollerna alla har, annars faller det ju… Och tillit… 
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Förtroende är också en viktig aspekt för att driva arbetet framåt. Att uppmuntra de anställda 
till egna initiativ mynnar ut i en större ansvarskänsla. Det verkar vara gynnsamt för hela 
verksamheten när en chef visar ett förtroende och ansvaret delas med alla inom 
organisationen. För att alla kompetenser ska komma till sin rätt krävs ett förtroende och en 
lyhördhet mellan chefer och anställda. Att kunna erkänna sina begränsningar påvisar en 
ödmjukhet, kan bidra till ökad tillit och ett bättre samarbete i gruppen. Allas förmågor tas till 
vara där individerna lär av varandra. 
 

Jag är bra på ledarskap, sa jag till dom. Och tillsammans ska vi lösa det här. Så jag la mig 
på rygg. Jag försökte inte att komma och säga att jag fixar det här, utan mer att jag kan 
ingenting om eran verksamhet men jag har jobbat med ledarskap i 25 år och jag tror mig 
veta hur vi ska kunna lösa det här utifrån det. 

 
Nyfikenhet och lyhördhet framstår som en positiv upplevelse i sammanhanget när det 
handlar om att bli coachad. Att en ledare visar sig nyfiken genom att ställa frågor kring den 
berörda verkar bidra till en känsla av att som individ känna sig viktig.  
 

Jag tyckte det var bra för att hen lyssnade på mig vad jag ville göra, mitt mål och vad jag 
önskade och hen tillgodosåg det. Jag fick den hjälpen liksom som jag önskade. Hen var 
lyhörd och… verkade nyfiken. Ställde frågor och så. 
 

5.2. Innebörden av en god arbetsmässig relation  
Det som tycks känneteckna en god arbetsmässig relation finns det delade tankar kring. Att 
vara tillgänglig, att kunna skilja på vad som tillhör det privata och arbetsrelaterade och att 
ändå kunna vara öppen och prata om allt är viktigt. 
 
5.2.1. Tillgänglighet underlättar en god relation  
En ytterligare aspekt gällande ledarskapet är tillgänglighet och detta oavsett position på 
arbetsplatsen. Att arbeta nära sin arbetsgrupp visar sig vara fördelaktigt och den dagliga 
kontakten är avgörande för upplevelsen av tillgänglighet. Även delaktighet är uppskattat för 
att bidra till trygghet på arbetsplatsen. 
 

Ja, sen är det ju mycket det där med tillgänglighet när det behövs… Att personalen vet och 
har en trygghet i att OM det dyker upp ett problem eller där man inte sitter på svaret, så 
självklart behöver man ju kunna bolla det. Åtminstone i tio minuter, att bara få dela med 
sig av tankarna och få lite input. Så det är ändå viktigt med närvaro. Att finnas tillgänglig. 

 
Den fysiska närvaron upplevs som viktig för organisationen i helhet. Att finnas på plats för 
gemenskapen och sammanhållningen. Nedan beskrivs känslan av en chefs närvaro på ett 
positivt sätt, i synnerhet när det inte finns en förväntan av det. 
 

Att chefen som inte behöver sätta sin fot på jobbet efter klockan fem gör det, DET 
imponerar på medarbetarna. Att dom känner att wow, chefen bryr sig om vad vi håller på 
med. Chefen vill vara med! 
 

En god kontakt med sin chef anses viktigt för att kunna följa upp både organisationens mål 
och för den egna utvecklingen. Att ha sin chef eller närmaste ledare närvarande och 
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tillgänglig påvisar skillnader gällande det egna ansvarstagandet på arbetsplatsen. Detta kan 
ses både som positivt och negativt beroende på kunskapen som präglar arbetet och vilka 
förväntningar som finns.  
 

Förr träffade jag chefen mycket mer än vad jag gör idag. Vi hade långa sittningar 
tillsammans och för utvecklingens skull är det viktigt att man har det. Man är ju tvungen 
att hänga med i planen… Men eftersom jag fortfarande är kvar där tycker jag att det är bra 
och vi har ju ändå... Vi får agera och så mycket själva för chefen vi har är inte där så 
mycket och då är vi tvungna att ta ansvar själva. 

 
En icke aktivt närvarande chef eller ledare med svagt intresse för vad som sker i 
arbetsgruppen lyfts fram som ett orosmoment i det dagliga arbetet. Att inte behöva lösa alla 
uppgifter på egen hand och vetskapen om att det finns en chef eller ledare att luta sig mot och 
kunna bolla med anses viktigt. Ett tydligt exempel på en bristande tillgänglighet vid behov av 
stöd och hjälp är följande.  
 

De var väldigt osympatiska och kom man och frågade något så fick man typ svaret att 
man skulle googla. Det är ju inte så charmigt... Man måste ha ett stöd, annars är det ett 
dåligt ledarskap. Chefen ska finnas tillgänglig, inte nödvändigtvis göra allting men de ska 
hjälpa till och ge förutsättningar så jag kan göra ett bra jobb, för att vi gemensamt ska 
uppnå en god kvalitet. 
 

5.2.2. Att skilja på sitt ”jobbjag” och ”privata jag”  
En viktig gränsdragning som görs är att skilja på sitt ”jobbjag” och ”privata jag”. Framförallt 
när det handlar om olika förhållningssätt till verksamhetens mål men även för att bibehålla 
professionaliteten i sammanhanget. Att känna sig bekväm med att ge och få konstruktiv 
kritik utan att ta det personligt förklaras som någonting som kommit med tiden och som från 
början inte var lika självklart och enkelt. 
 

Jag tror att många har svårt att skilja på privat och personligt arbetsmässigt… Personlig 
kritik och allmänna synpunkter liksom. Om någon kommer och påtalar att någonting inte 
är bra, då tar vissa det personligt, då kritiserar den mig… Det är ju mitt jobb-jag i så fall 
som får kritik för något jag gjort i tjänsten, det är ju mitt privata jag som åker härifrån. 

 
Det kan finnas en svårighet i att privata problem kan uppstå och att dessa kan påverka 
arbetet på olika sätt. Privata problem kan påverka arbetet negativt likväl som 
arbetsrelaterade situationer kan påverka privatlivet, både negativt och positivt.  
 

Om jag har det fruktansvärt när jag inte är på jobbet, då är det svårt att bara kliva in på 
jobbet och vara positiv och sända ut bra energi och göra ett bra jobb. Det går ju inte om 
man har det fruktansvärt hemma eller på fritiden. Och tvärtom. Då kanske hen mår lite 
bättre hemma om hen har det bra på jobbet, vilket får en positiv spiral… Och det kan få en 
negativ spiral om det är tvärtom. 

 
Det kan finnas svårigheter gällande hur individen förhåller sig till sin professionalitet kontra 
privatliv, i yrken där mötet med olika människor uppstår i vardagen, som kan tänkas vara ens 
potentiella framtida kunder. Framförallt när bostadsplatsen är på en liten ort där ”alla 
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känner alla” och det finns en förväntan av tillgänglighet i vardagliga sociala kontexter även 
när det handlar om sammanhang utanför arbetet.  
 

Det är viktigt att skilja på sitt jobbjag och privata jag. Men det är sjukt svårt i en sån här 
liten håla också när man driver eget. Alla vet vem man är och tycker att bara för att jag 
står i kassan på affären så ska jag vilja svara på vad något kostar på jobbet. Sen är man ju 
alltid under lupp också. Så man vill ju inte vara otrevlig… Jag är ju ett ansikte utåt för mitt 
arbete. 

 

5.2.3. Vikten av feedback  
Att ge och få feedback i det pågående eller utförda arbetet anses viktigt för att känna sig sedd 
och bekräftad i sin yrkesroll. Känslan av utebliven feedback kan ha en negativ inverkan och 
bidrar till minskad motivation för arbetet. Direkt feedback beskrivs som det mest givande då 
responsen ofta kommer omgående i det fysiska mötet. Det verkar finnas ett varierande behov 
av feedback och olika typer av kommunikationssätt som föredras i återkopplingen emellan.  
 

Det kostar ingenting att peppa, istället för att vara dömande… Sedan är det ju klart att 
man alltid kommer träffa på folk som är lite mer stängda eller ovana med att ge och få 
feedback men då får man försöka hitta vägar i att nå fram till varandra ändå, men jag tror 
inte att det är omöjligt. 

 
Feedback är en primär källa för att orka jobba vidare även i tuffa perioder med hög 
arbetsbelastning. Behovet av feedback och uppmärksamhet verkar variera utifrån 
individuella behov. Nedan reflekteras det kring brister och behov hos en nuvarande chef för 
att utveckla ett bättre arbetsklimat. 
 

Hen är dålig på det här med respons. Men det är ju också olika i hur man vill ha det själv. 
En del vet ju sitt ”egenvärde” och behöver inte så mycket. Men jag tror de flesta 
uppskattar feedback och respons… Om det nu inte är bara negativt, om man ser till 
vågskålarna så ska det ju vara mer positiv feedback än negativ. Folk kommer ju oftast 
bara ihåg det dåliga även om det bara är en liten del och mycket annat är bra.  
 

Det finns ett behov av rak och tydlig kommunikation för att lyckas med sina uppdrag. Detta 
gäller samtliga verksamheter och i alla led då denna typ av kommunikation dels effektiviserar 
arbetet men även skapar en trygghet i att arbeta mot uppsatta mål. Nedan beskrivs en 
situation där en person berättade att hens chef ville ha feedback, samtidigt som hen själv 
uppskattade att få möjligheten att ge feedback till chefen. Denna specifika situation öppnade 
upp för den egna förmågan att faktiskt våga uttrycka sig och skapade en tilltro till den egna 
arbetsrollen.  
 

Först blev jag paff när chefen ringde upp mig och sa att hen mådde dåligt i en situation 
och undrade hur JAG skulle gjort… Samtidigt känner man också då att man kan säga det 
som man normalt inte brukar säga… och senare har det känts mer bekvämt.  

Att vara rak och tydlig anses synonymt med att vara lyhörd, öppen och ödmjuk. Detta 
beskrivs ofta leda till en trygghet i att ingen behöver vara perfekt jämt, det är okej att begå 
misstag och kunna vara sårbar. Nedan lyfts vikten av att förankra att göra sig förstådd på 
flera plan.  
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Att vara rak och tydlig och att få fram ett budskap så den andra förstår. Och också delvis 
ta ansvar för att göra sig förstådd. Så den andra förstår. Vad man vill få fram. Men också 
att kunna tänka sig in i den andra personens situation eller läge. 

 
5.3. Vikten av kommunikation  
Resultatet visar att reflektioner kring vikten av att ha en öppen dialog och kommunikation är 
återkommande oavsett om det handlar om en kund, ens chef eller en kollega. Dock 
uppskattas olika former av kommunikationsvägar och hur individen vill bli bemött varierar. 
Flexibilitet och öppenhet beskrivs som positivt för att på bästa sätt nå fram till varandra eller 
tolka ett budskap korrekt. Kommunikation i annan form än verbal och fysisk kräver extra 
mycket tydlighet för att på ett effektivt och tydligt sätt minska riskerna för missförstånd. 
 
5.3.1. Individuell och gemensam reflektion 
Något som skulle kunna vara problematiskt är detta med att finna tid för både individuell och 
gemensam reflektion. Det råder blandade uppfattningar om behovet av att reflektera kring 
sin egen kommunikation och ett eventuellt behov av att utveckla denna. Ett behov av att 
förbättra de kommunikativa förmågorna beskrivs som betydelsefullt utifrån ett perspektiv av 
ett livslångt lärande. Vikten av att kunna reflektera under samtalets gång förklaras som extra 
givande.  
 

Har jag suttit i ett samtal eller en vägledning så är det ju självklart att jag tänker själv 
”Blev det här ett bra samtal?  Blev det bra?” och så vidare. Det tycker jag även att man kan 
ställa frågan till den man har suttit med; ”kände du att du fick svar på det du kom med”, 
att man utforskar det under samtalet. Så det blir ju en inbyggd reflektion tänker jag. Man 
stämmer av det hela tiden. 
 

Det verkar finnas ett behov av att få feedback från sin närmaste chef eller kollega. Självinsikt 
och självkännedom är ord som dyker upp och nedan beskrivs vikten av att reflektera kring sig 
själv samt vikten av att vara ärlig med sina brister och förmågor. 
 

Ja, eller att man ska vara sig själv och hela tiden vara lite reflekterande kring sig själv. 
Vem man är, hur man är, varför man gör vissa saker. Det har i och för sig min chef sagt 
till mig, att hen tycker jag har bra självbild. I förhållande till den jag är. Att jag inte 
undanhåller mina dåliga sidor. Jag försöker inte smyga med det att jag inte kan något, jag 
är ärlig att jag fattar inte eller kan inte. Istället för att låtsas att det går bra och man löser 
något, men inte kan. 

 
Självinsikt och självkännedom är något som utvecklas med tiden och inte sällan i samspel 
med andra. Att omge sig med kompetenta personer som både ser och hör det som utförs är 
viktigt och förmågan att uttrycka uppskattning verkar vara en övningssak. Genom att 
reflektera med andra kan nya förmågor och egenskaper upptäckas gällande ens arbetsroll.  
 

Men sånt där är ju också spännande, att man har en uppfattning om sig själv, hur andra 
uppfattar en. Det är ju många som säger det, till exempel ”kan inte du ta och inleda och 
prata om det här för det är ju du så bra på” och så vidare. Prata inför folk och sådär. Och 
man bara ”jaha, ska jag?” man fattar inte att man besitter kvalitéer liksom. Det är nyttigt. 
Skaffa sig kännedom om sig själv lite genom andra också. 
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5.3.2. Tydlig kommunikation 
Kommunikation är viktigt för att förebygga konflikter och för att prägla ett välmående på 
arbetsplatsen. När kommunikationen fungerar väl inom en organisation ökar trivseln och 
tryggheten i att kunna uttrycka sig friare. För att förebygga kommunikationsproblematik kan 
det hjälpa att samtala om ämnet direkt och inte dra ut på det.  
 

Att man har någon att prata med. För det kan inte vara lätt att inte ha någon att prata 
med när man går hem ifrån jobbet. Jag har ju aldrig haft det så så jag kan inte säga det, 
men jag skulle tycka det var jättesvårt annars. Väntar man och drar ut på det… Då mår 
man bara sämre. 
 

Det kan kännas jobbigt och svårt att uttrycka egna känslor i vissa fall. Reflektioner och 
funderingar tar lite väl mycket plats ibland och vissa missförstånd kan undvikas genom att 
prata om det. Att inte lyfta problemen direkt kan grunda sig i en rädsla att bli oense, oavsett 
om det berör kollegor eller arbetsgivare. 
 

Jag borde ju säga det direkt till den det berör. Det kan ju vara likadant på möten med 
chefen. Man vill ju inte gå på någon eller göra sig ovän med någon bara för att jag tycker 
såhär. Men vissa gånger kan det ju faktiskt vara så att jag har rätt och vet det. Men törs lik 
förbaskat inte tala om det. 
 

Att alla har med sig olika erfarenheter och syn på vad som ses som tydlig kommunikation är 
tydligt. Det finns en skillnad i att bestämma över en grupp som chef eller att följa med 
gruppen som ledare och det finns en tydlig distinktion mellan ett chefskap och ledarskap. En 
god ledare är en person som verkligen lyssnar och kan återupprepa det som blivit sagt för att 
förstärka att hen hört vad som blivit kommunicerat. Att spegla och återupprepa är ett 
uppskattat sätt gällande att kommunicera tydligt. Att även kunna uttrycka det egna behovet 
som chef för att medarbetarna ska känna sig bekväma anses viktigt. 
 

Det handlar väldigt mycket om kommunikation också. Många nya chefer kommer ju in 
och tror att de måste peka med hela handen… När jag klev upp här så hade jag dialog med 
dom handläggarna här som jag ska ha och nedskrivet att ”så här funkar jag på jobbet”. Att 
vara öppen med hur man själv funkar bidrar ju till en tydlighet och trygghet i det att då 
vet gruppen… Om man har väldigt olika bild, då får man hitta ett sätt att prata om det 
funkar, för alla människor behöver också bli ledda på olika sätt… 
 

Det verkar lättare att nå fram till varandra med rak kommunikation i en mindre arbetsgrupp 
jämfört med en större grupp. Att kommunikation i en mindre grupp kan underlätta då 
informationen inte behöver färdas i lika många led och att man fysiskt möter samtliga 
individer i arbetsgruppen på daglig eller vecko-basis. En svårighet verkas finnas i att leda en 
grupp med oregelbundna arbetstider där chefen sällan eller aldrig träffar medarbetarna 
förutom vid årliga lönesamtal eller liknande. Att sällan träffa sina medarbetare bidrar till 
flera svårigheter gällande kommunikation. 
 

Jag är ju lyckligt lottad som får sitta med en ganska liten arbetsgrupp, vilket underlättar 
kommunikationen i alla led. Inom omsorgen till exempel kan man ju ha 30-40 
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medarbetare under sig, varav vissa bara jobbar kvällar och nätter när chefen aldrig är på 
plats. Dom ses en gång om året för det inplanerade medarbetar-eller lönesamtalet... 
 

Det finns en skillnad i att leda individer enskilt eller i grupp och det kan alltid behövas en 
extra anpassning till situationen och individen för att kommunikationen och relationen ska 
fungera optimalt. Detta anses tillhöra en god egenskap som ledare, att kunna 
situationsanpassa kontexten. Oavsett ledarskapstyp, så kan individen alltid utvecklas mer. 
 

Det finns ju många ledare idag som inte går så djupt in på hur du ska vara som ledare. 
Utan de bara är det. Bara för att man kanske varit det i 20 år och kanske inte… Det finns 
ju olika ledarroller och ledartyper och jag tror man behöver läsa om sin roll och utveckla 
det. Så att det är väl det… läs på. Du är aldrig fullärd. 
 

5.3.3. Olika kommunikationssätt och utvecklingsbehov 
Det kan finnas en svårighet i val av kommunikationsvägar. Vikten kring att säkerställa att 
informationen mottagits korrekt poängteras och att öva sig i att våga göra sin röst hörd. 
Framförallt under den pågående pandemin har vissa kommunikationsvägar fått förändras. 
Vissa saker har fungerat bättre och andra sämre och strategier har utvecklats för att 
säkerställa att rätt information nått fram. 
 

Kommunikation är ju så lätt att det blir fel, det ser man ju dagligen. Man får mail från 
personer som man bara ”okej, vad menar hen nu?” Man märker ju om någon varit 
stressad rätt tydligt liksom. Jag har ju alltid själv för vana att alltid läsa igenom mina mail 
både en och två gånger innan jag skickar…  Så det blir så liten marginal för missförstånd 
som möjligt, det är ju också för att effektivisera. För att jag ska kunna nå fram med den 
information jag ska men också för att den som tar emot det ska slippa lägga onödig tid på 
att förstå… 
 

Kommunikationen kan upplevas på olika sätt, men det handlar om att hela tiden sträva efter 
att bli bättre på att både lyssna och uttrycka sig. Detta verkar vara centralt när det kommer 
behov av utveckling. Tidsbrist och engagemang är faktorer som kopplas samman med brister 
i det egna sättet att nå ut med en god kommunikation.  
 

Jag skulle nog absolut kunna bli bättre på att nå ut till alla i samma forum. Just nu är det 
ganska rörigt med många olika messengergrupper, men jag har haft det ganska rörigt 
länge nu med ombyggnationen. Har inte hunnit sätta mig ner och tänka igenom vad som 
egentligen är bästa sättet att nå alla. Det känns kanske dumt att förvänta sig ett snabbt 
och öppet svar på en känslig fråga när man skickar i en grupp där alla kan se… 
 

Hur individen föredrar att bli kommunicerad med kan grunda sig i hur hen är som person 
och vad som finns med sedan tidigare i livet. Olika erfarenheter och behov är någonting som 
behöver ses över och stämmas av tidigt och att vara flexibel upplevs fördelaktigt. Att vara 
ödmjuk i mötet med andra och att kunna vara anpassningsbar beroende på vem man har 
framför sig. 
 

Jag tror att det där är ganska individuellt vad man tycker passar men… Jag är väldigt 
öppen som sagt och försöker hitta en balans i att vara professionell och ödmjuk… Jag har 
ju själv en historia om att vara ganska konflikträdd. Att inte våga ifrågasätta eller stå upp 
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för sig själv så jag förstår att det för en del kanske är lättare att uttrycka sig i skrift än 
verbalt. Så för vissa är det lättare att ha en sms-konversation eller email-konversation… 
En del har svårt att säga det face to face och då tror jag att det är bra att erbjuda olika 
kommunikationsvägar på det sättet… 
 

Ytterligare synvinkel på hur kommunikationen kan upplevas som bristande har en 
utgångspunkt utifrån det egna förhållningssättet där varje individ har ett eget ansvar att 
tydliggöra kommunikationen, som ska delas med en annan part. Uppstår det oklarheter så 
vilar ansvaret på den som förmedlade budskapet från början. 
 

Men tydlig kommunikation... Jag tänker ofta att om det är så att dom jag pratar med eller 
till exempel skriver till, inte förstår vad jag menar, då har JAG varit otydlig. Då brister 
kommunikationen hos mig. 

 
6. ANALYS 
I detta kapitel tolkas, jämförs och förklaras resultatet utifrån det relationella perspektivet. 
Rubrikerna som följer är relationskompetensens betydelse och kommunikation. 
 
6.1. Relationskompetensen betydelse 
Aspelin (2013) beskriver det relationella perspektivet med utgångspunkt inom sociala- och 
organisatoriska sammanhang där relationsskapande träder fram på olika hierarkiska nivåer. 
I resultatet framkommer att viktiga faktorer för att skapa goda arbetsmässiga relationer 
innefattar komponenter som nyfikenhet, intresse och empati. Att bli motiverad och stöttad av 
kollegor och chefer på sin arbetsplats upplevs vara viktigt. Detta överensstämmer med 
Aspelins (2013) beskrivande av individens förmåga att knyta an till andra som tycks främja 
relationer och på så vis bidra till en förbättra hälsa. Föreliggande studies resultat visar att 
goda arbetsmässiga relationer kännetecknas av lyhördhet och tillit, samtidigt som negativa 
konsekvenser kopplas samman av ett bristande ledarskap och kommunikation där 
relationerna blivit lidande. Ytterligare en sak som resultatet visar är att oavsett 
utbildningsgrad så kan ledarskapet vara bristfälligt. 
 
Resultatet indikerar att det inte finns någon utbildning som kan utgöra en garanti för hur en 
bra ledare bör vara. Det är individens egna förmåga att kommunicera och ta sig an uppgifter 
som är avgörande för att bygga goda relationer. Vår tolkning av detta är att en utbildning kan 
innebära en bra bas och grundtrygghet i form av relevanta verktyg att leda med. Detta 
innebär dock tyvärr inte alltid att man klarar av sitt ledarskap eller kan axla sin roll. I 
resultatet framkommer att individerna med chefsposition inte har någon formell utbildning, 
endast mindre kurser med sig.  Då erfarenhet kommer med tiden är ledarskapsrollen 
någonting man som chef ”växer in i”. Däremot visar delar av resultatet att de som är 
utbildade inom sitt område har fått med sig olika verktyg som de själva fått forma och 
förvalta utifrån sina förutsättningar. Att ett ledarskap präglas av önskvärda personliga 
egenskaper verkar även vara viktigare än en specifik kompetens samtidigt som upplevelsen 
av att kunna vara personlig och känna förtroende i kommunikationen bidrar till trygghet i 
relationen. Behovet av en förtroendefull relation kan även ses i studien av Scott m.fl. (2021) 
där ärlighet hos ledare var en viktig komponent. Att som ledare kunna erkänna sina brister 
ökade känslan av respekt och förtroende hos organisationens medarbetare och bidrog till ett 
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utvecklande arbetsklimat. 
 
En del av resultatet uppmärksammar inte något behov av att ifrågasätta kompetens eller 
formell utbildning hos den som leder en. Möjligheten till att uttrycka sig och känna ett 
förtroende genom vad som förmedlas och i vilket form verkar däremot betydelsefullt. Något 
annat som delar av resultatet visar är att ett förtroende byggs upp genom lyhördhet och 
bidrar till en ökad positiv självbild och ökad tilltro till den egna förmågan. Detta stämmer väl 
överens med Noddings (2012) studie om förtroende och omsorg, som kräver tid och tålamod. 
Av detta går det att dra en slutsats att utbildningsbakgrund kan spela en betydande roll, 
beroende på inom vilket organisationsområde individen befinner sig i och vilka övergripande 
arbetsuppgifter som ligger i fokus. En annan sak som framträder i resultatet är att de 
personliga egenskaperna och erfarenheterna varje individ har utgör dom mest viktiga 
faktorerna när det handlar om relationskompetens. Ett samband vi ser i detta är att 
yrkeskompetens och tidigare erfarenheter kan likställas med relationskompetens. Hur 
relationskompetenta vi är beror på vad vi har med oss sedan tidigare och vilka 
arbetsområden vi befunnit oss i. Detta förstärks även av Røkenes och Hanssen (2018) som 
drar en koppling mellan relationskompetens och yrkesutövande där de menar att det blir 
svårt att samverka på arbetsplatsen om man ej besitter relationskompetens. God 
självkännedom ligger till grund för hur väl en individ kan sätta sig in i någon annans 
perspektiv vilket är betydelsefullt oavsett verksamhet. 
 
Resultatet visar inte någon upplevelse av maktskillnad i sina relationer på arbetsplatserna 
vilket skiljer sig från Perssons (2013) studie gällande icke jämställda relationer mellan 
handledare och den handledde. Det finns däremot en likhet i Perssons studie med vår som 
lyfter fram det gemensamma ansvaret hos både den som leder och blir ledd. Föreliggande 
studie visar att en god arbetsmässig relation hänger samman med upplevelsen av ett gott 
ledarskap oavsett position på arbetsplatsen. Det Malmström (2018) beskriver som ett 
gemensamt ansvar för relationen och lärandets process förklaras även i resultatet vad gäller 
vikten av att ta ansvar för relationerna på arbetsplatsen. Detta innebär enligt studiens 
resultat att göra sin röst hörd men också att lyssna aktivt och inte alltid komma med direkta 
svar och lösningar. Att uppmuntra varandra till lärande och kunskapsinförskaffande men 
ändå finnas som stöd verkar vara positivt. 
 
6.2. Kommunikation 
Resultatet visar att kommunikationen i relationer mellan individer utgör den viktigaste 
faktorn för relationsskapandet. Kommunikation förklaras vara det som bidrar till att såväl 
främja och utveckla relationen som att lösa en relation som inte fungerar bra. Det finns ett 
behov av att kommunicera för att det ska ske någon slags överföring av budskap. I likhet med 
detta beskriver Aspelin (2015) utifrån det relationella perspektivet att den verbala 
kommunikationen är avgörandet i mötet mellan individer för att kunskapsöverföring ska ske. 
Resultatet visar att det finns olika behov och önskemål kring kommunikationens 
tillvägagångssätt, vilket går i linje med studien av Kullenberg och Eksath (2017) samt Döös 
(2003) om olika behov hur information tas emot och kommuniceras. Döös beskriver 
kommunikation inom organisationer med begreppet relationik som både innefattar 
individers interaktioner och organisationens kompetens. Relationik utgör enligt forskaren en 
grund i såväl relationsskapandet som i kommunikationen för att kunna vägleda individen 
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utifrån hens egna förutsättningar och mål. Ytterligare en sak som resultatet visar är att det 
finns ett behov av ett bekräftande och en tillgänglighet av den ledande parten som 
uppmuntrar kommunikation och möjliggör interaktion. Detta kopplas till Bjerlövs (1999) 
studie gällande förhållningssätt och interaktion. Interaktion i form av fysiska möten 
framträder också i vårt resultat som den bästa kommunikationsvägen för upplevelsen av 
både en bra dialog och god relation. Det verkar även underlätta att interagera och 
kommunicera i mindre arbetsgrupper med färre anställda. Detta uppfattar vi som ganska 
naturligt då kommunikationen inte behöver färdas i lika många led och det finns då en 
möjlighet att föra dialog med kort varsel för att förebygga missförstånd och konflikter. 
Noddings (2012) studie talar för att kommunikation kräver förtroende där båda parter får ta 
plats och ges utrymme. Stor vikt läggs vid det kommunikativa förhållningssättet där tid och 
omsorg ger individen möjlighet att träda fram vilket leder till en framgångsrik relation. Vår 
tolkning av detta är att oavsett vilken typ av yrkeskategori det berör, behöver de 
kommunikativa aspekterna lyftas fram mer och få tidsutrymme. Detta för att främja goda 
relationer i arbetslaget som i sin tur kommer främja utvecklingen på arbetsplatsen. 
 
7. Diskussion  
I detta kapitel diskuteras metod och resultat i relation till studiens syfte och frågeställningar.  
 
7.1. Metoddiskussion 
Som undersökningsmetod valdes semistrukturerade intervjuer för att få en djupare inblick i 
frågeställningarna som berörde områdena relationer, kommunikation och ledarskap. En av 
intervjumetodens styrkor är att breda svar kan uppnås och flera aspekter av fenomenet kan 
upptäckas och identifieras som vid andra undersökningsmetoder kanske fallit bort eller ej 
uppdagats. Två av 12 intervjuer genomfördes genom fysiska möten. De resterande tio 
intervjuerna ägde rum via olika digitala forum, detta med anledning av pandemin och långa 
geografiska avstånd. Fördelen med detta tillvägagångssätt var att datainsamlingen gick fort 
och effektivt då det var enklare att boka ett digitalt möte. Att genomföra intervjuer digitalt 
kan uppfattas som både en risk och en fördel. Riskfyllt av anledning att det kan kännas 
opersonligt och att tekniska problem med både uppkoppling och inspelning kan uppstå. 
Fördelen är att det för respondenten kan kännas tryggare att befinna sig i en för individen 
bekväm miljö och att det ibland kanske inte känns lika påträngande att bli intervjuad digitalt 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Att vi valde att genomföra intervjuerna enskilt berodde 
på möjlighet att spara tid men även för att det kan upplevas trängande att bli intervjuad av 
två personer som ensam respondent. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att en 
maktasymmetri kan uppstå vid en intervjusituation då forskaren formar intervjusituationen 
vad gäller frågor och uppföljningsfrågor. Som en följd av detta beskrivs situationen som 
enkelriktad där forskaren ställer frågorna och intervjupersonen besvarar dem. För att 
minimera risken att respondenten ska känna sig trängd intervjuades en respondent av en 
intervjuare. Intervjufrågorna formulerades utifrån studiens syfte som handlar om vilka 
faktorer gällande kommunikation och ledarskap som upplevs vara viktiga i mötet mellan 
individer på deras respektive arbetsplatser inom offentliga institutioner. Ett exempel på en av 
frågorna var ”kan du beskriva vad som kännetecknar en god kommunikation för dig?” (se 
bilaga 4). Som stöd fanns följdfrågor i intervjuguiden men även fler relevanta följdfrågor 
ställdes under intervjuerna gällande respondenternas reflektioner och förklaringar kring 
deras upplevelser.  
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Inledningsvis valdes en person ut genom ett strategiskt urval som uppfattades relevant att 
intervjua då hen förmodades ha kunskaper och förståelse för ämnet relationsskapande. 
Enligt Öberg (2015) kommer ett strategiskt urval väl till användning i en studie som 
inkluderar få respondenter där det ändock eftersträvas att få en sådan informationsrik 
datainsamling som möjligt. Den första respondenten blev tillfrågad om hen hade förslag på 
flera personer att intervjua vilket resulterade i ett snöbollsurval. En handplockad person kan 
alltid ses som en risk om hens kunskaper för ämnet ej är aktuella för undersökningsområdet. 
Det kan även vara svårt att veta hur väl ett snöbollsurval går i linje med att uppnå relevanta 
svar utifrån studiens syfte och frågeställningar. Att använda sig av ett snöbollsurval kan även 
medföra en risk då de individer som kontaktas kan ha en koppling till de första parterna. 
Detta kan färga studien om liknande erfarenheter, förhållningssätt och attityder finns 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Detta var ej fallet i föreliggande studie då 
respondenterna inte hade en personlig eller professionell koppling till varandra. 

En styrka med studien är att det intervjuats respondenter både i yrkespositioner som chefer 
och ledare, men även som medarbetare och klienter. Tanken med detta var att få en djupare 
inblick kring hur respondenterna upplevde relationsskapande inom en organisatorisk 
kontext som i de flesta fall utgörs av olika yrkespositioner. Thornberg och Fejes (2015) 
förklarar vikten av kvalitativ forskning där forskaren ständigt reflekterar över sina 
tillvägagångssätt och metodval, däribland se över tillgången av respondenter i studien. 
Rekommenderat är att se över hur representativa respondenterna är för undersökningen och 
att ingen annan betydelsefull information faller bort på grund av ett felaktigt urval. Skulle 
endast chefer och ledare intervjuats hade det funnits en potentiell risk att viktiga detaljer 
gällande hur till exempel individen ser på ett ledarskap kunnat falla undan. För att få en 
insyn i hur relationer inom organisationer upplevs i ett brett perspektiv antas detta 
tillvägagångssätt förenligt med ändamålet. En god bild av hur individen både vill leda en 
organisation och hur medarbetare vill bli ledda har framkommit. Som Larsson (2005) 
nämner, att man som författare ska undvika att ha med sin egna förförståelse till ämnet har 
vi tagit i beaktande med en ambition av att inta ett objektiv förhållningssätt. Detta för att 
uppnå så hög validitet som möjligt. Vetenskapsrådets forskningsetiska ställningstaganden 
(2017) har tagits i beaktande genom att respondenterna blev väl informerade om studiens 
syfte och förfarande enligt informations- och samtyckeskravet. Respondenterna blev också 
avidentifierade enligt konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har uppfyllts genom att 
informationen respondenterna delat med sig av endast brukats för studiens syfte. 
 
7.2. Resultatdiskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat utifrån studiens syfte och frågeställningar. 
7.2.1. Viktiga faktorer för goda relationer  
Resultatet visar att kommunikation är den komponent som upplevs som mest betydelsefull 
när det kommer till att skapa goda relationer på arbetsplatsen. Att även vara lyhörd, ödmjuk 
och visa tillit för varandra förklaras som grundläggande i relationens sammanhang, vilket i 
sin tur kan bidra till ett öppet och tillåtande klimat. Dessa faktorer verkar viktiga för att 
kommunikationen ska fungera och främja utvecklandet av relationen. Detta överensstämmer 
med Aspelins (2013) beskrivning av det relationella perspektivet och det personliga mötet 
som tar form individer emellan, ofta utan någon särskild struktur. De olika komponenterna 
som lyfts fram gällande hur en god arbetsmässig relation kan se ut stämmer även 
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Malmströms (2018) förklaring av relationskompetens in på. Det tycks dock vara individuellt 
vad som klassificeras som just ”god” relation. Resultatet visar att vissa vill vara självgående 
och kräver därmed mindre kommunikation och interaktion, medan andra har ett behov av 
interaktion för att kunna uppleva en god arbetsmässig relation. Det som tycks påverka detta 
är ålder och erfarenhet i yrket men även personlighet och uppdragets karaktär. 
 
7.2.2. God kommunikation inom offentliga institutioner  
När det handlar om vad som kännetecknar en god kommunikation mellan individer på 
arbetsplatsen visar resultatet, i likhet med faktorer för en god arbetsmässig relation, vara 
lyhördhet, tillit och ödmjukhet. Även trygghet, att avsätta tid för att kunna kommunicera och 
visa tydlighet i det kommunikativa förhållningssättet. Detta för att bland annat undvika 
missförstånd i kommunikationen. Tydlighet kan främja kommunikationen och anpassas efter 
individens förutsättningar och behov vilket Kullenberg och Eksath (2017) lyfter där de 
förklarar hur anpassningsbarhet och trygghet ligger till grund för kunskapsöverföringen i en 
relation. Detta överensstämmer även med Røkenes och Hanssens (2018) beskrivning av att 
vara relationskompetent med en god kommunikationsförmåga. Att det kan bli svårt att skapa 
en fungerande samverkan på arbetsplatsen om individen inte har en förståelse för dessa 
komponenter. Även Aspelin (2015) beskriver hur kommunikationen är ett avgörande verktyg 
för att uppnå god kunskapsöverföring mellan individer. Detta visar sig tydligt i föreliggande 
studies resultat på frågan om vad som kännetecknar en god kommunikation på 
arbetsplatsen. Genom beskrivningar som ”utan kommunikation kan inte någon god relation 
skapas” och ”kommunikation för verksamheten framåt” målas en tydlig bild upp av vad som 
kännetecknar god kommunikation på arbetsplatsen. 
 

7.2.3. Gott ledarskap inom offentliga institutioner 
Ett gott ledarskap kännetecknas av trygghet, tydlighet och närvaro enligt studiens resultat. 
Att ha en ledare med högt i tak som är nyfiken och lyhörd framkommer i resultatet som 
centralt för att även kunna utvecklas på arbetsplatsen. Persson (2013) lyfter fram 
relationskompetensens betydelse för att som handledare kunna möta individernas behov 
vilket stämmer väl överens med resultatet gällande synen på ett gott ledarskap. Att hitta sina 
roller och förstå sitt uppdrag korrekt anses också som någonting en god ledare ska hjälpa till 
med att förmedla. Tid och erfarenhet upplevs påverka både hur väl en ledare tar sig an en 
arbetsgrupp och ett behov av omsorg från sin närmsta chef verkar vara uppskattat. Att kunna 
prata om saker som inte berör enbart arbetet och hitta en god balans mellan privat och 
personligt är positiva egenskaper. Detta går i linje med Noddings (2012) studie om att 
relationsskapande kräver tid, tålamod, omsorg och respekt för att kunna bygga en trygg 
situation. Även Bjerlöv (1999) förklarar värdet i kunskapsutbyten som grundas av ett bra 
samspel mellan individer på en arbetsplats. Enligt föreliggande studies resultat krävs en 
grundläggande trygghet i samtliga led med ett tydligt ledarskap, annars blir det svårt för 
verksamheten att utvecklas och fungera optimalt. 
 
7.3. Resultat i relation till tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras studiens resultat i relation till tidigare forskning. 
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7.3.1. Goda relationer  
Resultatet visar att faktorer som att känna ett förtroende och få vistas i ett tillåtande klimat 
som alltid står öppet för kommunikation är viktigt för att skapa en god relation på arbetet. 
Att även ge och få bekräftelse oavsett part i relationen verkar vara uppskattat. En tolkning av 
detta är att lyhördhet kan avspegla sig i ett bekräftande, som i sin tur förmedlar ett 
förtroende i kontexten mellan individerna. Resultatet visar även att det finns ett behov av 
förtroende och kommunikation för ett gott relationsskapande, vilket går i linje med 
Kullenbergs och Eksaths (2017) studie där pålitlighet och dialogicitet stod i fokus. Även 
Chika-James (2020) forskning redogör för att dialog ligger till grund för en förtroendefull 
relation och att dialogen mellan individer fungerar lika väl oavsett om den utspelar sig 
fysiskt, via telefon eller e-post. I föreliggande studies resultat framkommer dock vikten av att 
dialog i fysisk form underlättar både tolkningen och förtroendet. Däremot verkar digital 
kommunikation vara användbart i vissa fall, beroende på relation, sammanhang och 
utgångsläge. Utifrån det som framkommer i resultatet och det som beskrivs i Kullenberg och 
Eksats (2017) och Chika-James (2020) forskning blir vår tolkning att kommunikation och 
ärlighet bidrar till de mest betydelsefulla faktorerna som ger avtryck i en god arbetsmässig 
relation. Detta kan påverkas av hur väletablerad arbetsgruppen är eller hur god den 
arbetsmässiga relationen är. När individen är trygg i sin arbetsroll så är det inte lika känsligt 
att bli utsatt för kritik eller behandla obekväma frågor och situationer. Genom 
återkommande avstämningsmöten både individuellt och i grupp upplevs dessa positiva 
faktorer kunna uppnås enligt resultatet. 

Resultatet visar att det är betydelsefullt med ett bekräftande i relationen, i synnerhet från en 
ledare. Detta framkommer även i forskningen av Aspelin m.fl. (2021) som beskriver behovet 
av den kommunikativa responsen som kommer från en ledare. Uteblir bekräftelsen i mötet 
mellan individer kan negativa konsekvenser uppstå som upplevelser av mindre tillit och en 
minskad motivation. Även detta verkar överensstämma med studiens resultat gällande 
upplevelsen av en god arbetsmässig relation. Ytterligare en sak som resultatet visar är att det 
behöver finnas ett genuint intresse i den arbetskontext som individen befinner sig i. Oavsett 
yrkesposition framkommer det att relationen mellan individerna kan påverkas på ett negativt 
sätt om det inte finns en drivkraft och vilja till att utföra arbetet. En del av resultatet visar att 
det kan uppstå en problematik gällande rollfördelning och hierarkier och att man inte bör 
vara chef ”av fel anledning” för att det upplevs innebära en form av status och 
uppmärksamhet. Rätta värderingar i förhållande till yrkespositionen behöver finnas där och 
en förmåga av ödmjukhet uppskattas och tryggheten i att ha någon att luta sig mot. Detta 
stämmer väl överens med studien av Scott m.fl. (2021) gällande ledarskapsskicklighet. Något 
annat som framkommer i resultatet är problematiken med att ”gå upp” i sitt arbete och ta sin 
roll på för stort allvar. Det anses inte vara hälsosamt att identifiera sig med sin arbetsroll då 
det kan innebära risker gällande arbetsbelastning och beslutsfattande. Detta framkommer 
som vanligt inom sociala yrken där individen gärna går upp i sin yrkesroll och kan få svårt att 
släppa arbetet privat.  

7.3.2. God kommunikation 
För att skapa en god kommunikation på arbetsplatsen framkommer det i resultatet att det 
finns ett behov av individuell och gemensam reflektion och ett tydligt kommunikationssätt. 
Det finns behov av varierande kommunikationssätt och ett utvecklande av den egna 
kommunikationen, för att bli bättre på att nå fram med rätt budskap och information. Det 
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förklaras som värdefullt att på arbetsplatsen kunna ha en öppen dialog oavsett ämne eller 
karaktär på samtalet. Resultatet visar att vissa kommunikationsvägar kräver extra tydlighet, 
inte minst i och med pandemin då fysiska möten uteblivit och mer kontakt och information 
skett via olika digitala forum. Däremot finns det olika uppfattningar gällande hur individen 
vill bli bemött och vilka kommunikationsvägar som är mest lämpade, för att på bästa sätt 
kunna tolka ett budskap korrekt. Detta stämmer överens med Chika-James (2020) studie där 
olika kommunikationsvägar tycktes uppskattas hos de anställda, olika relationer hade behov 
av olika kommunikationssätt.  
 
Delar av resultatet visar bland annat ett behov av att vara lyhörd inför arbetsgruppen för att 
kunna möta dem i största möjliga mån och vikten av att individanpassa utifrån behoven på 
arbetsplatsen. God kommunikation kan likställas med att mottagaren uppfattar budskapet 
rätt och att det är lika mycket sändarens skyldighet att säkerställa att rätt information nått 
fram. Denna syn på god kommunikation delas av Røkenes och Hanssen (2018) som menar 
att god kommunikation är när sändarens budskap är förenligt med vad mottagaren 
uppfattar. Røkenes och Hanssen lyfter även vikten av att sändaren behöver besitta en god 
självkännedom så att informationen och kunskapen kan nå fram rätt. Detta stämmer väl 
överens med det resultat föreliggande studie visar gällande självreflektion och att kritiskt 
granska sig själv och sitt kommunikationssätt.  
 
Resultatet visar att det kan finnas svårigheter i att nå fram med rätt kommunikation och att 
förmågan att lära sig kommunicera på ”rätt sätt” är något som kommer med tid och 
erfarenhet. Några mindre bra erfarenheter uppdagades i resultatet där bristande 
kommunikationssätt och missförstånd lett till konflikter som i vissa fall inte kunnat lösas och 
slutat med att individen lämnat arbetsplatsen. Detta går i linje med Ustuner och Kis (2014) 
studie gällande kommunikationskompetens som visade sig kräva empati från den som leder 
för att minska risken för konflikter. Bristen av kommunikation lyfts fram som en bidragande 
faktor till stagnation och rädsla för att det kan uppstå missförstånd. Inte minst på 
arbetsplatser där olika chefer avlöst varandra och där de i perioder varit chefslösa och de 
själva fått bilda sig en uppfattning om uppdragets innebörd och struktur. Föreliggande 
studies resultat visar att stress kan vara en försvårande faktor som kan bidra till onödiga 
missförstånd och dessa hade kunnat undvikas om mer tid och utrymme funnits för 
kommunikationen. Utifrån detta går det att till studien av Simonsson (2002) gällande 
kommunikativa svårigheter dra vissa paralleller. I studien framkom att hierarkiska 
strukturer, rollfördelningar och en mer maskinell syn på informationsöverföring försämrade 
upplevelsen av kommunikationen. Detta är förenligt med vår tolkning av studiens resultat 
gällande bristfällig kommunikation och arbetsklimat som kan bidra till svårigheter att utföra 
sina arbetsuppgifter och utvecklas inom yrket. 
 
Empati, nyfikenhet och lyhördhet är de begrepp som främst framkommer i resultatet 
gällande upplevelsen av en god kommunikation. Det finns ett behov av ett gott samspel för 
att känna sig tillfreds på arbetsplatsen och olika tillvägagångssätt för att på bästa sätt uppnå 
detta. Möten på daglig basis eller veckobasis anses underlätta detta, beroende på nuvarande 
behov inom organisationen. Resultatet visar att vissa individer är mer framträdande i sitt 
behov av rak och direkt kommunikation än andra. Vår tolkning av detta är att det sker ett 
mer direkt och intimt möte utifrån arbetsposition och arbetsroller, som sätter högre krav på 
individernas förmåga att kommunicera för att kunna uppnå gemensamt uppsatta mål. Något 
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annat som resultatet redogör för är att samtal och en öppen dialog bidrar till ett gott 
samtalsklimat. Detta går i linje med Lundgrens (2009) studie som visade att en ökad känsla 
av delaktighet uppkom till följd av att samtala med varandra. 
 
7.3.3. Gott ledarskap 
Resultatet visar att ett gott ledarskap utgörs av en lyhördhet, ett stödjande och en känsla av 
delaktighet. Arbetsklimatet blir desto roligare när alla inom organisationen är inkluderande 
och vågar ta plats. Att kunna möta upp varje individ där hen befinner sig för att tillgodose 
individuella behov utifrån de olika förutsättningarna tolkas som viktigt. I likhet med detta 
visar det sig att det är uppskattat att få göra sin röst hörd då det bidrar till en känsla av 
delaktighet och gemenskap. Detta går i linje med Allwoods (1977) författande om 
maktskillnader, som kan upplevas problematiskt i en kommunikativ kontext där den ledande 
parten strategiskt använder en maktposition för att nyttja sitt ledarskap. Att som ledare 
istället ödmjukt möta upp individen, visa sig lyhörd och tillgänglig men samtidigt med en 
tydlighet i vägledandet av arbetsgruppen verkar vara det som upplevs mest positivt och 
gynnsamt. En studie som stödjer detta är undersökningen av Vashdi m.fl. (2019) som visade 
att ledarskapsbeteenden som är motiverande och stödjande är relaterade till organisatoriskt 
lärande och dess processer. En ledare som har förståelse och bidrar med motivation, 
samtidigt som hen finns tillgänglig för eventuellt stöd verkar vara det mest eftertraktade.  

I resultatet framkommer att frihet under ansvar är uppskattat. Att kunna delegera ut ett 
ansvar gällande arbetsuppgifterna förklaras bidra till en känsla av förtroende. En annan sak 
som beskrivs är hur viktigt det är, trots ett gott ledarskap, att våga vara öppen inför att lära 
av varandra och inte tro sig vara den som besitter mest kunskap och förmågor på grund av en 
särskild yrkesposition. Detta går i linje med Merry och Orsmonds (2020) studie som visade 
att handledare och ledande individer har olika nivåer av expertis men att det i interaktionen 
egentligen inte finns några tydliga rollskillnader. Merry och Orsmond poängterar att båda 
parter lär i mötet genom språkets förståelse vilket även föreliggande studies resultat visar, 
gällande den kommunikativa delen. Resultatet visar även vikten av ett ledarskap där 
tillgänglighet och utrymme för självreflektion finns, både på individ- och gruppnivå. 
Resultatet av vår studie visar att ledarskapet bör vara uppmuntrande och hjälpande utan att 
ta för mycket plats där individen utvecklas som mest när hen får utföra sitt tankearbete delvis 
på egen hand. Att en ledare visar sig fysiskt tillgänglig verkar bidra till bättre förutsättningar, 
vilket går att jämföra med forskningen som Turner m.fl. (2009) genomförde gällande vikten 
av en handledares närvaro. För att en god inlärningsmiljö ska kunna skapas mellan en 
handledare och handledande visade det sig att tillgängligheten och närvaron från 
handledaren kom att spela en betydande roll. Vår tolkning av detta är att individen som 
besitter en position med ett ledaransvar regelbundet behöver finnas på plats för att öka 
välbefinnandet och tryggheten hos de anställda.  
 
Andra komponenter som verkar betydelsefulla i ledarskapet är trygghet, ödmjukhet och 
medkänsla. Genom en trygg grund framhålls även tillit, sunt förnuft och att kunna skapa 
förutsättningar till utveckling. Detta kan ses överensstämma med Åkerbloms (2011) 
forskning som visar att ett bra ledarskap associeras med trygghet och medkänsla. Något mer 
som framkommer i Åkerbloms forskning är att ett bristande ledarskap kopplas med bland 
annat rädsla och frustration. I likhet med detta visar föreliggande studies resultat att en bra 
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ledare ska kunna konfrontera allt på ett professionellt sätt, men att känslor såsom rädsla och 
frustration hänger samman med en upplevelse av ett mindre bra ledarskap. Snarare 
framträder egenskaper som öppenhet och ödmjukhet höra ledarskapets betydande delar. Att 
kunna uttrycka den egna sårbarheten kan bidra till att ta mer plats och bli mer delaktig vilket 
kan leda till ett ökat ansvar. Vår egna tolkning av detta är att det inte verkar riskfyllt att ett 
ledarskap visar ärlighet, såväl i känslor som i agerande och förhållningssätt.  
 
7.4. Slutsatser 
Utifrån ett relationellt perspektiv innefattar ett gott ledarskap förtroende, erfarenhet, 
tillgänglighet och lyhördhet. En god arbetsmässig relation vilar på en öppen kommunikation 
och ett tillåtande klimat som ger utrymme för både personliga egenskaper och förmågor.  
 
7.5. Förslag till fortsatt forskning  
Förslag till vidare forskning skulle kunna vara att se till en bredare urvalsgrupp med en 
möjlighet att undersöka köns- och åldersskillnader avseende utveckling av ledarskap, 
kommunikation och relationsskapande. Att studera skillnader och likheter ur ett 
genusperspektiv inom en organisation bestående av främst kvinnor och jämföra det med 
faktorer som kan tolkas relevanta inom organisationer där majoriteten är män. Något som 
även skulle vara av intresse är att intervjua yngre ledare med mindre arbetslivserfarenhet, för 
att undersöka om det finns några skillnader jämfört med de mer erfarna cheferna och 
ledarna. Detta med anledning av att det i resultatet framkommit att respondenterna uttryckt 
att ett bra ledarskap tenderar att utvecklas med tid och erfarenhet. Att även genomföra en 
mer omfattande undersökning inkluderande flertalet respondenter, för att få möjlighet att 
generalisera ämnet relationsskapande inom olika sociala kontexter och organisationer skulle 
vara intressant. Detta för få en bredare bild av ämnet relationsskapande. Ett tillvägagångssätt 
för att genomföra vidare forskning skulle kunna vara att genomföra en enkätundersökning, 
vilket når ut till fler individer. Relationsskapandet utgör en viktig grund i många utav dagens 
organisationer och är ett forskningsområde som behöver mer uppmärksamhet för att uppnå 
högre grad av välbefinnande och kvalitet på arbetsplatsen. 
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Rubrik Databas Sökord Antal 
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Sökdatum 

Pedagogisk samexistens: en problematisering av undervisningsdialogens natur.  
SwePub 

 
Lärande och kommunikation 

 
554 träffar 

 
2021-09-12 

Om makt i kommunikation SwePub Makt och kommunikation 6 träffar 2021-09-11 

Facilitating service-learning through competencies associated with relational pedagogy: a 
personal reflection  

ERIC 
ProQuest 

 
”Relational pedagogy” AND 
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1 träff 

 

2021-09-12 

Lärares relationskompetens - Begreppsdiskussion med stöd i Martin Bubers begrepp ”det 
sociala” och ”det mellanmänskliga”.  
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BILAGA 2 MISSIVBREV  
 

Hej! 

 
Vi är två studenter vid namn Sanna Björkman och Erica Danielsson som skriver vår 
kandidatuppsats i ämnet pedagogik på Mälardalens Högskola. I föreliggande studie intresserar 
vi oss för att undersöka hur goda relationer mellan två individer skapas. Vi skulle vilja höra 
vilka faktorer som just du upplever bidrar till en god relation, där den ena parten har en 
förtroenderoll, likt ett handledarskap/chefsroll i relation till den andra. Därför vore det 
betydelsefullt för oss att få höra dina upplevelser, tankar och erfarenheter kring vad du tycker 
kännetecknar en bra och lärande relation. Undersökningen kommer att genomföras i form av 
intervjuer som beräknas ta cirka 40-60 minuter och dessa kommer att spelas in. Intervjuplats 
bestäms efter överenskommelse och sker antingen digitalt eller fysiskt utifrån det som passar 
bäst för dig. Ditt deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan någon särskild 
anledning. All information kommer att avidentifieras så att inga svar kan kopplas till just dig, 
och materialet kommer enbart att användas till denna uppsats. När studien är klar kommer den 
att finnas tillgänglig på Diva portal där du kan ta del av resultatet.  

Vi skulle verkligen uppskatta om du med dina kunskaper och erfarenheter kan delta i 
föreliggande studie och om det finns några frågor eller funderingar är du välkommen att ta 
kontakt med oss eller vår handledare för mer information. 

Med vänliga hälsningar, Erica Danielsson och Sanna Björkman  
 
Erica Danielsson 
Mail: Edn19003@student.mdh.se 
 
Sanna Björkman 
Mail: Sbn19008@student.mdh.se   
 
Handledare: Ulla Alsin  
Doktorand och adjunkt i pedagogik, Mälardalens högskola  
Mail: Ulla.alsin@mdh.se  
Telefon: 016-15 34 31 
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BILAGA 3 FÖRSTA INTERVJUGUIDEN 
  
  
Ge en ytterligare påminnelse om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst, 
att svaren som ges endast används för studiens syfte och att dessa kommer att avidentifieras. 
Förtydliga att även inspelningarna kommer att förvaras på ett säkert ställe och raderas när 
examensarbetet är färdigställt. 
  
  
Inledande frågor  

• Kan du berätta lite om dig själv?  
• Vad har du för kompetens/titel/utbildning?  
• Kan du berätta hur det kommer sig att du arbetar med det här? Hur länge har du 

arbetat med detta?  

  
Kan du berätta hur du arbetar när du får en ny klient/medarbetare att leda? / Kan du 
berätta hur du upplevt dina möten med X? 
Ledarskap 
Kan du berätta om dina erfarenheter som ledare /att bli ledd av en bra ledare? 

• Berätta vad som kännetecknar ett bra ledarskap för dig?  
• Hur ser du på ditt uppdrag som X? Svårigheter /roligheter, förmågor/ kompetenser att 

behärska? Hur upplever du det att bli ledd av XX.  
• Finns det några faktorer/strategier som du rekommenderar till andra för att uppnå ett 

bra ledarskap/samarbete ? 

  
Relation 

Kan du berätta hur en bra relation ser ut för dig?  

• Har du något exempel på någonting som du anser varit en framgångsfaktor i dina 
relationer? 

• Berätta om hur du går tillväga för att skapa och upprätthålla goda relationer? 
• Finns det några faktorer/strategier som du rekommenderar till andra för att uppnå en 

god relation? 
• Hur tänker du kring relationer som inte fungerar bra? Har du några erfarenheter du 

skulle vilja dela med dig av? 

 
Kommunikation  
Kan du berätta om vad som kännetecknar god kommunikation för dig?  
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• Vilket kommunikationssätt (verbal, icke verbal, praktiskt göra etc.)  upplever du 
fungerar bäst när det gäller lärande relationer? Varför? Feedback? 

• Hur lär du dig bäst i en kontext med en annan individ? 
• Finns det några faktorer/strategier som du rekommenderar till andra för att uppnå en 

god kommunikation? 
• Hur hanterar du kommunikationssvårigheter när/om de uppstår? 

  
Avslutande frågor / övrigt  

• Är det något du skulle vilja tillägga? Har du några frågor? 
• Är det okej om vi återkommer till dig om någon ytterligare fråga skulle uppstå eller 

om vi uppfattar något gällande intervjusvaren som oklart/något vi missat? 
• Tack för att du tog dig tid! 
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BILAGA 4 ANDRA INTERVJUGUIDEN, REVIDERAD 
 
Ge en ytterligare påminnelse om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst, 
att svaren som ges endast används för studiens syfte och att dessa kommer att avidentifieras. 
Förtydliga att även inspelningarna kommer att förvaras på ett säkert ställe och raderas när 
examensarbetet är färdigställt. 
 

Inledande frågor  
 
 

• Kan du berätta lite om dig själv?  
• Vad har du för kompetens/titel/utbildning?  
• Kan du berätta hur det kommer sig att du arbetar med det här? Hur länge har du 

arbetat med detta?  
 

Kan du berätta hur du arbetar när du får en ny klient/medarbetare att leda? / 
Kan du berätta hur du upplevt dina möten med X? 

Ledarskap 

Kan du berätta om dina erfarenheter som ledare /att bli ledd av en bra ledare? 

• Berätta vad som kännetecknar ett bra ledarskap för dig?  
• Hur ser du på ditt uppdrag som X? Svårigheter /roligheter, förmågor/ kompetenser att 

behärska? Hur upplever du det att bli ledd av X? 
• Lägger du tid på att reflektera över ditt ledarskap? 
• Kan du ge något exempel på där du själv varit i kontakt med en bra ledare? 

Relation 

Kan du berätta hur en bra relation ser ut för dig?  

• Har du något exempel på någonting som du anser varit en framgångsfaktor i dina 
relationer? 

• Berätta om hur du går tillväga för att skapa och upprätthålla goda relationer? 
• Finns det några faktorer/strategier som du rekommenderar till andra för att uppnå en 

god relation? 
• Hur tänker du kring relationer som inte fungerar bra? Har du några erfarenheter du 

skulle vilja dela med dig av? 
• Lägger du tid på att reflektera över dina relationer? 
• Kan du berätta mer om någon specifik god relation du haft/varit del i? 

(grupp/sammanhang) 
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Kommunikation  

Kan du berätta vad som kännetecknar god kommunikation för dig?  

• Vilket kommunikationssätt (verbal, icke verbal, praktiskt göra etc.)  upplever du 
fungerar bäst när det gäller lärande relationer? Varför? Feedback? 

• Finns det några faktorer/strategier som du rekommenderar till andra för att uppnå en 
god kommunikation? 

• Hur hanterar du kommunikationssvårigheter när/om de uppstår? Varför tror du att 
dessa uppstår? 

• Finns det någonting i ditt kommunikationssätt du skulle behöva /vilja 
utveckla? 

• Kan du beskriva någon situation där du upplevt en god kommunikation mellan 
dig och X? 

Avslutande frågor / övrigt  

• Är det något du skulle vilja tillägga? Har du några frågor? 
• Är det okej om vi återkommer till dig om någon ytterligare fråga skulle uppstå eller 

om vi uppfattar något gällande intervjusvaren som oklart/något vi missat? 
• Tack för att du tog dig tid! 

 

 

  


