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Abstrakt 

Bakgrund: Sociala relationer på arbetsplatsen har en visad påverkan på trivsel och 

välbefinnande hos de inom arbetsplatsen. Det har i tidigare forskning setts ett samband 

mellan lojala underordnade som stannar längre inom företaget, med överordnade som 

uppskattar sina underordnade. Syfte: Studien belyser forskningen angående de sociala 

relationernas påverkan på trivsel, välmående och delaktighet. Hur man undviker och 

bemöter konflikter inom arbetsplatsen och hur detta påverkar deras upplevelse på 

arbetsplatsen. Metod: Det är en kvalitativ fallstudie med sju informanter, både män och 

kvinnor i åldern 20 till 60 år. Studien genomfördes på ett företag i Mellansverige. 

Resultat: I resultatet kunde vi se att de sociala relationerna på arbetsplatsen hade en stor 

påverkan på de anställdas välbefinnande och arbetstillfredsställelse. Samtliga 

informanter som deltog i studien hade valt att lämna arbetsplatsen om de inte upplevde 

att det fanns möjlighet till goda sociala relationer. I studien framkom det även att 

relationen mellan överordnad och underordnad påverkade arbetsinsatsen och motivation 

avsevärt, även om arbetet i sig var tillfredsställande så ansågs de sociala relationer som 

betydelsefullare. Konklusion: Kommunikation var den tydligaste och mest avgörande 

anledningen till vad som utgjorde en bra och trivsam arbetsplats. 

 

Nyckelord: Sociala relationer, pedagogik, välbefinnande, trivsel, arbetsplats, ledare, 

medarbetare. 
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1. Inledning  
Under åren så har relationen mellan chef och anställd förändrats, från att ha varit en ren 

arbetsrelation till att man även har en privat och känslomässig relation (Moqvist, 2005). 

Arbetet i sig har också förändrats under århundradets gång och det har bildats nya 

sociala regler (Stockfelt, 1988). Forskning har visat att ett enkelt uppmärksammande 

som ett hej från chefen kan få de anställda att bli mer lojala och stanna längre på 

företaget (Waters, Bortree & Tindall, 2013). Att få vara delaktig i beslut, få information 

och ha tydliga mål inom organisationen gav en positiv syn på arbetet men också ett ökat 

förtroende till sina ledare (a.a).   

Att vårda relationerna på en arbetsplats har framkommit som viktigt, att ta sina 

anställdas oro och funderingar på allvar påverkar organisationen i sig då lojaliteten mot 

arbetsgivaren blir stark (Waters et al., 2013). När man tillsammans i en organisation har 

en stor delaktighet och tar beslut tillsammans så skapar det en bra självrapporterad hälsa 

(Bergman, 2011). På alla företag skapas automatiskt en organisationskultur, ett mönster 

som i vissa fall är synligt men oftast osynligt. Detta mönster sätter standarden för hur de 

anställda beter sig och pratar. Ledaren på företaget är i många fall den som skapar 

mönstren och hur de utspelas. Alla på arbetsplatsen blir automatiskt delaktiga i detta 

oavsett om de vill eller inte. Organisationskulturen är så pass påverkbar att de anställda i 

många fall kan säga eller tycka saker som de själva inte alls kommit på, utan det är 

kulturens ord och dess oskrivna regler (Bakka & Fivelsdal, 2006). 

I denna studie kommer vi att undersöka hur dessa relationer i sin tur påverkar kontexten 

på arbetsplatsen, upplevelserna, tankarna och känslorna kring detta. Enlig Maslow och 

Stephens (2000) så är ett av de största mänskliga behoven att få känna tillhörighet, att få 

tillhöra en grupp. Människor söker för att hitta sin plats på arbetet, de söker sin plats 

både i den formella och informella gruppen som finns på arbetsplatsen för att känna sig 

bekväm och delaktig (a.a.). Svedberg (2012) menar också på att få tillhöra en grupp 

höjer en persons lyckoindex markant, att man upplever omgivningen som mer trivsam 

och trevlig om man känner att man tillhör sin till exempel arbetsgrupp.  Med denna 

studie vill vi se hur stor påverkan relationen till sin chef och medarbetare har för den 

anställdes trivsel, delaktighet och välmående på arbetsplatsen. Hur de anställda arbetar 

för att undvika samt lösa konflikter.  
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2. Bakgrund 
 

2.1 Sociala relationer på arbetsplatsen 
Thilander (2013) skriver om relevansen av det mänskliga behovet av att ha sociala 

relationer på arbetsplatsen, som innefattar en mängd olika möten mellan människor. 

Även om man skulle försöka sätta stopp för de sociala relationerna på arbetsplatsen så 

kommer dessa relationer ändå att äga rum, då människor behöver den sorten av social 

tillfredsställelse och kontakt (a.a.). För de flesta så är det viktigt att delta i en grupp för 

att uppnå trygghet och social acceptans. I många fall så är det viktigt att bli uppskattad 

av andra människor, framför allt de som betyder något. På grund av de olika 

arbetsuppgifter som finns på en arbetsplats så har de olika deltagarna i gruppen olika 

statusar där vissa är mer betydelsefulla än andra. Det utvecklas då automatiskt en 

rangordning (Bakka & Fivelsdal, 2006). Detta gruppmönster blir tydligt för personer 

utanför, de kan se hur gruppen är utformad från ett utomstående perspektiv och vem 

som är vad i gruppen. Det kan vara svårt för de som är delaktiga i gruppen på 

arbetsplatsen att se detta mönster (a.a). Det som kan anses negativt med en bra 

sammanhållning i gruppen kan vara den dominerande faktor som påverkar gruppens 

verklighetsuppfattning. Det skapas normer inom gruppen som man kan misstolka och 

tro att det även är samhällets norm. Det kan också ske att man som gruppmedlem gärna 

vill vara lojal mot gruppen, så man gör saker som sedan kan visa sig olämpliga eller ha 

oförutsedda konsekvenser (a.a.). Enligt Bakka och Fivelsdal (2006) så uppstår det en 

stark psykologisk press när personer delar samma värderingar och skall jobba tätt 

tillsammans med varandra i en grupp. I en sammansvetsad grupp så tycker man att de 

logiska skulle vara att gruppmedlemmar ger varandra tryggheten att tycka och tänka 

som de vill, men i verkligheten så byggs en form av censur in och man dämpar sina 

uttalanden. Detta kan i sin tur påverka beslutagandet som blir negativt då inte alla säger 

det de egentligen tycker utan de som tros kommer uppskattas av resten av gruppen 

(a.a.). 

 

Härenstam och Bejerot (2010) beskriver sociala relationer som något nödvändigt för 

människan då den ger en möjlighet att hantera och begripa sin omgivning. För att vi ska 

kunna utveckla en identitet och mening inom arbetet så behöver vi en social gemenskap. 

I våra dagliga kontakter som vi har med chef och kollegor så får vi bekräftelse och 

uppskattning. Vi behöver relationer, kontakter och nätverk för att kunna utvecklas och 

komma vidare i karriären (a.a.). Enligt Härenstam och Bejerot (2010) så påverkas 
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hälsan till stor del av sociala relationer mellan människor. Det kan till och med vara 

viktigare än motion, kost och en hälsosam livsstil. Man har i studien sett att människors 

överlevnadschanser ökar med 50 procent för människor med goda sociala relationer. 

Med hjälp av relationerna så finns det en större möjlighet med att nå gemensamma mål i 

arbetet eftersom vi skapat en tillit till de andra medarbetarna. Arbetsrelationen har ofta 

en stor betydelse för individen. Det handlar om allt från konflikthantering till hjälp och 

stöd. När det gäller relationen mellan chef och anställd så har man i studien sett hur 

viktigt det är att ha en bra relation till sin chef. Både för sitt personliga välmående men 

även för att kunna utföra ett bra arbete och utvecklas inom företaget (a.a.) 

Inom varje organisation så finns det formella system med dessa system så försöker 

organisationens ledning styra arbetsprocesserna. Det finns vissa delar som det formella 

systemet inte tillgodoser, människans behov av kontakt och erkännande. Eftersom 

organisationen inte kan tillgodose detta så söker de anställda istället det hos varandra 

och olika grupper och sociala nätverk uppstår då på arbetsplatsen (Bakka & Fivelsdal, 

2006). 

 

2.2 Organisationskultur 

En kultur brukar beskrivas och definieras som den livsstil som karakteriserar en grupp 

människor, i vilken det ingår värderingar, normer, handlingsmönster, relationer et cetera 

(Nilsson & Waldemarson, 2007). Bakka och Fivelsdal (2006) beskriver 

organisationskultur som ett redskap eller ett medel att nå givna mål med. Kulturen kan 

definieras som en uppsättning variablar som kan påverka effektiviteten, att skapa en 

kultur är något som bidrar till organisationens överlevnad. De beskriver att 

organisationer är mer som ett människosystem än maskinsystem. Handlingar ger 

mening, tolkas och ger betydelse och de sociala föreställningarna blir viktiga. Varje 

organisation har ett mönster av grundläggande antaganden, dessa antaganden utvecklas 

under tiden och blir en del av folks medvetande eller undermedvetande. Det skapas 

inom kulturen ett mönster som det automatiskt handlar efter, grunden till detta mönster 

har i många fall grundats av en ledare inom organisationen. Mönstret består av olika 

kulturelement, en del är relativt lätt att få syn på och den andre delen finns under ytan 

och befinner sig inom de undermedvetna. Det finns en till mestadels osynlig kultur 

inom organisationen som alla delaktiga handlar efter. Organisationskulturen reducerar 

osäkerhet, den ständiga mängd impulser som människan dagligen tar emot gör 

informationen enklare att sålla eller filtrera. Man vet hur man ska agera utefter kulturen 
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som finns i organisationen. Viktiga funktioner inom den interna integrationen är att 

medlemmarna talar samma språk och förstår varandra. I varje organisation bör man 

komma fram till särskilda regler gällandes förhållanden mellan kollegor. Eftersom det 

uppstår ett socialt mönster i varje organisation så är det viktigt att man har ett 

fungerande mönster (a.a). 

 

2.3 Delaktighet 

Bakka och & Fivelsdal (2006) förklarar människor som gruppvarelser, vi tillbringar en 

stor del av vår tid bland andra människor. Eftersom vi är delaktiga i ett flertal olika 

grupper så förändras vårt beteende beroende på vilken grupp vi befinner oss i. När vi 

känner oss trygga och naturliga så har vi enklare för att glida in i olika miljöer och 

grupper. Gruppkulturen påverkar organisationens dagliga liv och dessa grupper har 

betydelse på arbetsplatsen. Medarbetare kan bli motarbetare i en grupp med dålig 

dynamik. Dessa grupper har en stor betydelse då de påverkar arbetsmotivationen och 

produktivitet (a.a). Människor blir som mest produktiva då de trivs på arbetet och 

känner sig uppskattade, de har då en möjlighet att uppleva en känsla av delaktighet och 

tillhörlighet. Något som också visat sig vara viktigt för anställda var möjligheten att 

känna sig delaktig i beslutsfattandet, att de anställda känner att de har möjlighet att 

påverka sin egen arbetssituation (Wilkinson, Townsend & Burgess, 2013). 

När anställda känner tillit till sin ledning så upplever de en stark känsla av delaktighet, 

detta engagerar, motiverar och uppmuntrar de anställa till att prestera och utvecklas 

(Appelbaum et al., 2013). Studien påvisar att om de anställda får ta del av 

kommunikationen och informationen som sker internt i en organisation så engagerar 

detta de anställda till att sträva framåt. Det vill säga att det finns bevisat en koppling 

mellan kommunikation och engagemang vilken kan vara betydande för en organisations 

tillväxt (a.a.). För att kommunikationen ska fungera men även att skapa delaktighet i en 

organisation så krävs det att man kan ge stöd till de som behöver stöd, man måste kunna 

prata och lösa problem. Alla i organsationen har rätt till utvärdering och feedback och 

man måste även kunna prata om och ta upp saker som är obehagliga eller jobbiga 

(Nilsson & Waldermarson, 2007). 

 

 

2.4 Lärandeprocesser och kommunikation 
Bjerlöv (1999) problematiserar processerna som finns på en arbetsplats. En komplexitet 

som innefattar personalen och deras relation till varandra. Det krävs en förmåga bland 
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personalen som tillåter ett talande och lyssnande, att kunna distansera, tolka och 

utveckla. Att ha kunskapen att kommunicera och interagera med sina kollegor för att 

kunna skapa en trivsam miljö. Problem kan uppstå om det finns skillnader i 

målsättningarna och tankegångarna eftersom individer påverkar varandra. Finns det 

likheter som gör att människor kan känna igen sig i vad andra tycker och tänker så 

utvecklar man målsättningarna. Men kan inte gruppen förstå varandra så påverkas 

lärandeprocessen eftersom alla inte ”drar” åt samma håll, detta leder i sin tur till ett 

dysfunktionellt samspel på arbetsplatsen. På arbetsplatser så finns det ofta ett gammalt 

givet arbetssätt, men med nya tider kommer nya sätt att arbeta på. Det kräver ett helt 

nytt sätt att samspela på arbetsplatsen och i relationen till sin chef och sina kollegor. Att 

arbeta för att komma till en förståelse för varandra och målet man strävar efter man 

utvecklar då en social lärandeprocess som kommer att vara styrande i arbetet och på 

arbetsplatsen. I lärande processen sker ett lärande mellan människor, vi lär oss inte på 

samma sätt eller uppfattar situationer exakt likadant men vi har alla en möjlighet att lära 

av varandra. Men det krävs en gemensam utgångpunkt och ett gemensamt mål. Denna 

sociala lärandeprocess och samspel gör att det blir lättare att kommunicera på arbetet, då 

man utvecklar ett gemensamt språk och arbetssätt (a.a.). Normer är något som skapas på 

alla arbetsplatser och i alla grupp konstellationer i sociala sammanhang. Normer är 

beteenden som formar gruppkulturen, en form av referensramar. Normer kan också vara 

något som ledaren medvetet eller omedvetet skapar och som i sin tur påverkar de andra i 

gruppen. Dessa normer gör att gruppen skapar gemensamma sätt att bete sig på eller 

prata med varandra. (Bakka & Fivelsdal, 2006).  

I Skagert (2010) så kunde man se att olika chefer använder sig av hälsofrämjande 

resurser på olika sett beroende på deras eget förhållningsätt. Det fanns de chefer som 

medvetet arbetade för att reducera stress på arbetsplatsen genom att agera stötdämpare, 

som aktivt arbetade för att nå god hälsa och trivsel på arbetsplatsen. Andra chefer som 

själva upplevde stress valde då istället att distansera sig från ledarrollen, vilket ledde till 

inget ledarskap som i sin tur påverkade gruppen och trivseln negativt. För att kunna få 

positiva effekter på det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen så krävdes det en 

förbättrad kommunikation om vardagliga dilemman för dessa chefer (a.a.). I Wreders 

(2008) forskning såg man att det centrala för att skapa goda arbetsmiljöer är chefernas 

ledarskap. Cheferna måste aktivt arbeta och forma sitt ledarskap på ett sätt som 

tillfredsställer ett behov hos medarbetarna. I forskningen så framkom det tydligt vikten 

av att de anställda får information på arbetsplatsen, känner delaktighet i arbetet och att 
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organisationen har tydliga mål. Arbetsförhållanden hade stor påverkan på 

tillfredställelsen på arbetet men även prestationsförmågan som i sin tur har en stor effekt 

på möjligheten till organisationens framgång. 

 

2.5 Konflikter och konflikthantering 
Nilsson och Waldemarson (2007) menar att en konflikt vissa gånger kan vara negativ, 

men ofta även positiv. En konflikt kan bidra till en positiv utveckling i en grupp då 

gruppen har en möjlighet att utvecklas och förändras. Gruppen får kunskap om hur 

gruppen fungerar samt vet man till nästa gång en konflikt uppstår hur man löser 

konflikten lättast. En konflikt kan vara olika krav, värderingar, mål, behov, 

personligheter, känslor, viljor eller önskningar som krockar. När en konflikt uppstår kan 

man välja att lösa konfliken eller låta den fortgå och då förvärras situationen. menar att 

en konflikthantering inte går ut på att hitta vad som är rätt, utan det handlar istället om 

att förstå att det inte finns bara ett rätt och fel, att man kan tycka, känna och uppleva 

olika. Det finns heller inga korrekta sätt att lösa en konflikt på, alla grupper har sina 

egna strategier för att lösa konflikter. Något som fungerar i de flesta situationer är att 

sätta sig ner och prata om problemen, för att kunna identifiera vad konflikten egentligen 

handlar om. I många gånger krävs också tid för att lösa en konflikt, att slå sig ner över 

en rast på arbetstiden kan räcka, men i många fall behöver man sätta sig ner och 

verkligen prata för att nå den lösning man behöver. Att låtsas som att problemet inte 

finns, sopa under mattan eller att säga att man ska glömma konflikten är ofta en dålig 

konflikthantering. Nästa gång en konflikt eller liknande situation uppstår så vet man inte 

hur det ska lösas, då kan konflikten bli dubbelt så stor eftersom man inte tagit itu med 

tidigare problem (a.a.). 

 

2.6 Chefsrollen 
Tidigare forskning visar att vara chef i dagens samhälle innebär till stor del att 

socialisera med sina anställda. Chefsarbetet på arbetsplatsen handlar till stor del om att 

samspela med andra individer. Det sociala är sen stor del av ledarrollen och upptar alltså 

en stor del av tiden (Moqvist, 2005). I tidigare forskning presenteras det att chefer 

upplever att ledarskap är viktigt och betydelsefullt på arbetsplatsen eftersom relationen 

mellan chef och anställd har förändrats över tid, vilket också lett till att begreppet 

ledarskap har förändrats. Förändringen som skett är att chefsrollen gått från att vara 

övervakande och expertinriktad till att bli en mer vägvisare och ha en supporterroll. 
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Chefsarbetet innefattar idag en väldigt liten del av avskildhet och ensam-arbete, det vill 

säga skriv och läs-arbete, utan handlar till störst del om sociala interaktioner med sina 

anställda på arbetsplatsen (a.a.).  

 

Forskning visar att anställda trivs bättre på arbetsplatsen om de har en god relation till 

sin arbetsgivare, när de känner engagemang från chefen och även en tillfredställelse 

(Waters et al., 2013). Engagemanget man önskade av chefen var feedback och 

rapportering angående de anställdas utförda arbete och en ömsesidig relation. Fick man 

detta så bidrog det till att man trivdes på arbetsplatsen. I resultatet visade de att de 

anställda önskade att chefen skulle använda sig av enkla uppskattningar som tack, hej 

och visa de uppskattning. Att chefen visade bekräftelse och uppskattade de anställdas 

arbete och närvaro påverkade de ansällda på ett positivt sätt. En enkel handling som ofta 

blir bortglömd eller förbisedd, kan påverka och göra sådan stor skillnad för trivsel på 

arbetsplatsen. Detta ger de anställda ett större förtroende för organisationen som de 

arbetar för, men även personlig och yrkesmässig utveckling (a.a.).  

 

 

2.7 Sociokulturellt perspektiv 
Säljö (2010) skriver om det sociokulturella perspektivet, där använder vi oss av olika 

förhållningsätt för att bearbeta världen i våra sociala miljöer. Sammanfattningsvis så 

kan det socialkulturella perspektivet förklaras av lärandet som ständigt sker i olika 

sociala sammanhang. Vi kan med hjälp av våra många olika insikter använda dessa som 

redskap. I dessa redskap finns det inbyggda teoretiska perspektiv, ett av dessa är våra 

språkliga erfarenheter. Vi tar med oss språkliga erfarenheter från våra tidigare 

generationer. En aktiv funktion med det språkliga är något vi ständigt använder för att 

de ska passa en kultur eller en delkultur. Språket är det viktigaste kulturella redskapet 

(a.a). 

 

3. Problemformulering 
Arbetsplatsen har under tid förändrats och blivit en mer komplex miljö, då de sociala 

relationerna tagit större plats. Chefsrollen har idag vuxit fram och blivit en till störst del 

social roll gentemot de anställda, det mesta av chefens arbete går idag ut på att 

interagera och kommunicera men de anställda på arbetsplatsen (Moqvist, 2005). Hur 

påverkar det hur de anställda mår och trivs på arbetsplatsen? Hur viktigt är det med 
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sociala relationer till chef och medarbetare på arbetsplatsen? Hur mår de anställda då de 

inte får vara delaktiga på arbetsplatsen? Hur gör de anställda för att undvika konflikter 

samt hanterar en konflikt som redan uppstått?  

 

 

4. Syfte 
Undersöka hur de sociala relationerna på arbetsplatsen påverkar trivsel, välmående och 

delaktighet, och hur man undviker och bemöter konflikter. Med fokus på relationen 

mellan chef och anställd. 

4.1 Frågeställningar 
 

- Vad anser de anställda påverkar deras egen upplevelse av trivsel, välmående och 

delaktighet på arbetsplatsen och hur? 

- Hur förebygger man konflikter på arbetsplatsen och hur fungerar 

konflikthantering bland de anställda? 

- Vad kan förbättra respektive försämra arbetsrelationerna utifrån 

arbetssituationen? 

 

5. Metod 
5.1 Metodövervägande 

En intervju är en användbar metod när man vill mäta djupare i människors tankar, 

upplevelser, attityder, vad de uppskattar och inte uppskattar (Cohen, Manion & 

Morrison, 2007).  Eftersom studiens syfte var att undersöka hur informanternas egen 

upplevelse och verklighet såg ut så ansåg vi att en kvalitativ datainsamlingsmetod skulle 

vara mest passande till undersökningen, att försöka förstå upplevelser och tankar och att 

komma verkligheten så nära som möjligt. När man använder sig av intervju som 

datainsamlingsmetod så får man ta del av hur informatören ser på sin värld hur dennes 

egen verklighet ser ut. Man får då en helhet av vad informatören tycker och tänker 

(a.a.). Då studiens syfte var att undersöka hur anställda upplever och tänker kring 

relationen till sin chef och medarbetare så var intervju ett naturligt val för denna studie.  

 

5.2 Intervju  
En intervju förklaras som en interaktion mellan två eller flera personer, en intervju är ett 

flexibelt redskap för datainsamling då det finns en möjlighet för spontanitet och ett 

utvecklande av frågor (Cohen et al., 2007). Vi valde att använda oss av intervju då vi 
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ville undersöka relationen mellan anställd och chef, och även relationen mellan 

medarbetare. Vi önskade att förstå hur människor tänker och ser på den värld de lever i. 

Intervju hjälper undersökare att testa hypoteser men även att föreslå nya, för att förstå 

vilka ting det är som påverkar individer på deras arbetsplats (a.a.). Enligt Trost (2010) 

så kan det i många fall vara enklast att intervjua informanterna var för sig. När man har 

så kallade gruppintervjuer så blir det lätt att de språksamma tar över och de tystlåtna 

inte blir hörda. Om man i sin tur skall försöka påverka de språksamma att inte tala allt 

för mycket så kan det lätt bli en spänd stämning och intervjun påverkas negativt. En 

grupprocess kan lätt leda till beteenden och synpunkter som de enskilda deltagarna 

egentligen inte sympatiserar med, man kan där av få fram felaktiga resultat. Om man 

gör en kvalitativ intervju så bör man inte ha formulerade frågor i förväg, då man önskar 

att informanten ska styra intervjuns ordningsföljd och delaspekter. Vad som istället kan 

gynna en intervju är att göra en lista över frågeområdet med valda teman som bestäms 

av undersökningens syfte. Denna lista bör intervjuarna lära sig utantill så att man aldrig 

tappar bort sig under intervjuns gång (a.a.). Vi valde att göra en intervjuguide där det 

fanns formulerade frågor med följdfrågor, men många gånger användes inte alla frågor 

då informanterna redan beskrivit hur de tänker kring de frågorna. Krag Jacobsen (1993) 

skriver om vikten att stanna kvar i sin roll under intervjuens gång, om denna roll på 

något vis upplöses så upphör det att vara en intervju. Det finns en möjlighet att 

informanten under intervjuns gång kommer att ställa motfrågor till intervjuaren, det kan 

tillexempel vara ”vad vill du att jag ska svara på det?”. Det gäller då som intervjuare att 

inte svara på dessa motfrågor utan istället stanna kvar i sin roll och formulera om eller 

ställa en ny fråga. 

 

5.3 Fallstudie 
En fallstudie förklaras enligt Cohen et al. (2007) som en undersökningsmetod som 

används i särskilda fall då man har valt en särskild grupp som önskas undersökas. Det är 

i många fall en grupp som har någon sorts gemenskap till varandra, tillexempel en skola 

eller en klass. Målet med fallstudien är att försöka förstå informanternas uppfattning om 

händelser. Det ger en beskrivning av deltagarnas egna upplevelser, erfarenheter, känslor 

och tankar om situationen. Det en fallstudie bidrar med är att ge ett exempel på verkliga 

människor i deras verkliga situationer. En fallstudie kan förklaras som en undersökning 

av mänskliga system i dess helhet. Fallstudierna skildrar situationer på diverse platser 

och hur det upplevs att befinna sig i dessa situationer. I fallstudien så använder man sig 
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av generalisering, man söker efter olika teman. Det kan vara likheter och olikheter som 

framkommer i undersökningen.  

Positiva aspekter med att använda fallstudier kan vara att man får tydliga resultat som är 

lätta att första. Med en fallstudie preciserar man sig på vissa unika ämnen som i många 

fall kan falla bort när man har en större mängd data, t.ex. enkät. Man kan i en fallstudie 

se och tolka situationer utifrån deltagarnas ögon. Fallstudierna kan bidra med en ökad 

förståelse hos andra forskare och i sin tur förbättra deras förståelse om särskilda fall 

(a.a.). 

 

5.4 Urval 
Studien gjordes på ett företag i Mellan Sverige. Då vi tidigare haft kontakt med 

företaget vid fältstudier så var detta ett bekvämlighetsurval (Trost, 2010). Det som 

menas med ett bekvämlighetsurval är att man sedan tidigare haft någon relation eller 

kontakt med företaget och får då enkelt tillgång till informanter (a.a.). Sju informanter 

deltog i studien, informanterna var mellan åldrarna 20-60 år och var både män och 

kvinnor.  

 

5.5 Genomförande  
Efter att vi fått ett godkännande att genomföra vårt examensarbete på företaget så 

mailades personalen på företaget med information angående examensarbetet (se bilaga 

2). Vi skrev en kortfattad text angående vad intervjun skulle fokusera på. Vi såg till att 

vara noga med att inte informera allt för mycket kring frågorna och våra tänkta teman 

av den enkla anledningen att de då möjligen kunnat påverka informanternas tankar 

angående ämnet. Informanterna mailades med förfrågan om de avsåg att medverka i 

undersökningen.  När och var de hade möjlighet att delta i en intervju samt att tiden på 

intervjuerna beräknades sträcka sig i ca 30 minuter. Då det är få anställda i företaget så 

hade vi möjlighet att ge dem en tidsperiod på två veckor där de själva fick välja tid och 

plats. Vi tror att detta gjorde att fler personer kunde delta i intervjustudien. Vi 

redogjorde även i mailet att de anställda skulle vara anonyma i studien och förtydligade 

att vi skulle berätta mer om den på plats innan intervjun.  

Intervjuerna genomfördes på plats på företaget, en del hade egna kontor och valde då att 

genomföra intervjun där. Andra satt i ett kontorslandskap och valde då att göra intervjun 

i ett konferensrum som de hade tillgång till. Innan intervjuns start så informerade vi 

deltagarna om anonymiteten och deras möjligheter att avsluta intervjun när som helst 
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under dess gång. Vi informerade att deras personliga uttalande inte skulle framställas i 

arbetet. Samtliga informanter godkände detta. Vi informerade sedan om hur intervjun 

var uppbyggd, vilka teman vi valt att fokusera på och i stora drag vad vi skulle ställa för 

frågor.  

Under intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide (se bilaga 1), denna inledde 

intervju med en öppen fråga vilket gjorde att informanterna svarade på frågor vi tänkt 

ställa senare under intervjun redan under den första frågan. Detta gjorde att intervjuerna 

fick ett flyt och fungerade mer som ett berättande samtal från informanterna. 

Intervjuerna tog mellan 30 minuter till över en timme. Då det är människor det handlar 

om så behöver vissa mer tid för att ha möjlighet att beskriva vad de tänker och upplever 

medan andra får fram det under en kortare tid. Vissa gav mer utvecklade svar medan 

andra beskrev men några få ord vad de tänkte. Då ofta tid fanns till vårt förfogande så 

hade vi ingen tanke på att avbryta de informanter som tog längre tid än vad som var 

sagt, utan lät dem prata och reflektera över sina upplevelser. Hade vi eventuellt avbrutit 

informanterna så kan betydelsefull information ha gått förlorad. 

 

5.6 Dataanalys 

Vid analyseringen av insamlad data så genomfördes en analys av respektive 

frågeställningar, det var då kategoriseringen skedde och vi fick fram våra kategorier. 

Sedan analyserades citaten för att kunna skapa fler kategorier alternativt placera dessa i 

de redan existerade kategorierna. Vi arbetade aktivt med uppfattningen om deras egen 

tolkning av upplevelser, känslor och situationer och inte vår egen tolkning och 

uppfattning. Att försöka förstå hur informanterna beskrev sig känna och tycka gav oss 

möjlighet att söka svar och resultat utifrån deras egna erfarenheter och upplevelser, 

något som gav oss en djup och informativ data att arbeta med (Åsberg, 2001).  

 

5.7 Riktlinjer 

När man arbetar med kvalitativa studier så finns det inte samma riktlinjer eller 

dataprogram som man har möjlighet att använda om man gör en kvantitativ studie. Det 

gäller då att använda kreativiteten och fantasin till hjälp. Först samlar man in data sedan 

ska den analyseras, då man läser igenom vad som skrivits och reflekterar över vad man 

såg och hörde under intervjuns gång. Till sist tolkar man datamaterialet med hjälp av 

teoretiska verktyg för att se vad som är intressent för just denna studie och även varför 

det är intressant för denna studie (Trost, 2010). 
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5.8 Validitet och reabilitet 

När man använder sig av samma intervjufrågor och struktur under en intervju så ger det 

en stor möjlighet till hög reliabilitet då samtliga intervjuer har skett under samma 

förutsättningar (Trost, 2010). På grund av intervjuernas tillvägagångsätt och den 

intervjuguide (se bilaga 1) som användes så skulle denna undersökning kunna göras om 

och även då få fram liknande resultat. Validiteten är hög då intervjun och dess frågor är 

ställda på ett sådant sätt att vi fick fram den information vi önskade (a.a.).  

 

5.9 Etik 

I denna studie nämns varken företaget eller informanterna med namn då det inte på 

något sätt ska påverka de som deltagit, vi ser det inte relevant vilket företag som deltog i 

studien.  

Informanterna blev informerade gällandes den etiska aspekten (Vetenskapsrådet, 2002). 

Alla informanter fick kort information om deras rättigheter när vi skickade ut 

missivbrevet (Se bilaga 2). Innan varje intervju informerade vi mer ingående om 

informanternas rättigheter att själva välja vilka frågor de önskade eller inte önskade att 

svara på, att de skulle komma att vara helt anonyma genom hela uppsatsen och att de 

kunde välja att avbryta när som helst. På så sätt skapades ett informerat samtycke vilket 

innefattar vilka ”regler” som gäller under intervjuen från både informanternas samt vår 

sida (a.a.).  

Vi valde att kort beskriva i vårt missivbrev (Se bilaga 2) vad studien skulle komma att 

handla om, innan intervjuerna så informerade vi mer djupgående vad vi skulle komma 

att ställa för typ av frågor. Då vissa av informanterna upplevde det obekvämt att prata 

negativt om sin chef eller medarbetare så har vi varit noggranna när vi presenterat vårt 

resultat, så att ingen kan urskilja vem som sagt vad.  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) så skall uppgifter om identifierbara personer göras 

omöjligt att utläsas av utomstående personer. Man får absolut inte använda sig av citat 

som kan avslöja identiteten hos en enskild människa (Trost, 2010). Vi valde även att 

inte nämna sådant som kan verka stötande eller sårande för informanterna eller någon 

annan. Det är viktigt att informanterna får behålla sin personliga integritet (a.a.).  
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6. Resultat 
När all insamlad data var analyserad så framkom det sex olika kategorier. Dessa var 

Kommunikation skapar möjligheter, Goda relationer, Spendera tid med överordnad, Bli 

sedd på arbetsplatsen, Möjlighet att ha roligt och Jobbigt att åka till jobbet. Varje 

kategori kommer i löpande text redovisas var för sig i resultatet. 

 

6.1 Kommunikation skapar möjligheter 

Det mest grundläggande och återkommande svaren från undersökningen handlade om 

kommunikation. Kommunikationen var grunden till relationerna, till konfliktlösningar, 

till trivseln och till välmående. Informanterna påpekade många gånger och tydligt hur 

mycket kommunikationen påverkade dem. Att ha en god relation med sin överordnade, 

samt sina underordnade. Att kommunikationen skapade möjligheter till lösningar och 

information, men även till umgänge de anställda emellan.  Kommunikation för de 

anställda innebar inte bara att prata om stora och avgörande beslut, utan även om att 

heja på varandra och att ta sig tid att småprata med sina kollegor.  

 

6.2 Vikten av goda relationer på arbetsplatsen 

I relationerna mellan chef och anställd så kunde vi se att informanterna som hade en 

ärlig och nära relation till överordnad berodde till stor del på arbetspositionen de besatt, 

beroende på hur nära man arbetade överordnade. De som arbetade nära överordnad 

ansåg sig ha en god relation och de kunde prata om vad som helst, arbetsrelaterade 

frågor samt privata. De kunde även gå till sin överordnade om något skett på 

arbetsplatsen för att diskutera detta. Dessa informanter kände även att kunde skratta och 

skämta tillsammans med överordnad någon de ansåg som viktigt. Informanterna som 

ansåg sig ha en sämre relation till sin överordnad arbetade inte nära sin överordnad på 

en daglig basis och hade inte samma dagliga kontakt som informanterna med god 

relation till sin överordnad. Informanterna uppgav att om relationen med sin närmsta 

överordnad inte skulle var så pass bra som de önskat så skulle de söka stöd hos en annan 

överordnad alternativt sina medarbetare. Informanterna påpekade vikten i att ha en god 

relation med sin överordnad men framförallt relationen med kollegor och medarbetare 

på arbetsplatsen. Att det fanns humor och lättsamhet bland medarbetarna ansågs viktigt. 

Informanterna ansåg att de kunde prata med sin överordnad om de hade eventuella 

funderingar. Ett tema som sågs gällande relationen överordnad/underordnad så var det 
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en ren yrkesmässig relation, men med utrymme för några personliga samtal då och då. 

Informanterna sade sig ha en djupare relation med andra medarbetare istället, med något 

undantag där överordnad sågs som en nära vän. 

Informanterna berättade att på senare tid hade det skett många omstruktureringar i 

organisationen, vilket har gjort att många har fått nya överordnade. Detta innebar att 

många relationer var nya vilket i sin tur gjorde att många inte hade hunnit bygga upp 

förtroendefyllda relationer ännu mellan överordnad/underordnad, men de såg positivt på 

framtiden. 

 

6.3 Spendera mer tid med överordnad 

Informanterna var överlag nöjda med relationen mellan chef och anställd. En informant 

svarade att ”det viktigaste i en relation mellan chef och anställd är öppenhet och 

ärlighet”.  Bland informanterna så ansåg de att det fanns öppenhet och ärlighet i 

relationen mellan sin överordnad och de själva. Informanterna hade en önskan att 

uppleva mer delaktighet, mer möten mellan överordnad/ underordnad och allmän 

feedback gällande arbetet och dess uppgifter. En överordnad önskade att det fanns mer 

tid att spendera med sina underordnade, men ansåg att tid kan vara svårt att finna. 

 

6.4 Bli sedd på arbetsplatsen 

Det var viktigt för de anställda att känna sig sedd av sina överordnade. Upplevelsen av 

att man tillförde någonting till företaget var viktigt, att de var viktiga nog för att få ta del 

av informationen. Det fanns skillnader i hur informanterna upplevde att de fick ta del av 

information och även i hur de kände att de hade möjlighet att påverka beslut och 

förändringar. Skillnaderna låg många gånger i beroende på var i organisationen 

informanterna arbetade, eller hur nära en överordnad de arbetade.  

Samma gällde informationen i organisationen, informanter högt upp i organisationen 

eller nära en överordnad erfor sig få ta del av information i ett tidigt skede då de 

jobbade högt upp i organisationen. Informanter längre ner i organisationen tyckte sig 

inte få informationen förrän det var dags för den att gå i bruk.  

 

Informanterna ansåg sig bli mer engagerade och att de tog mer ansvar och egna initiativ 

när de kände sig delaktiga på arbetsplatsen. Något som framkom under intervjuerna var 
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att informanterna upplevde sig göra ett bättre jobb när de fick vara delaktig i 

organisationen och dess ansvarigheter samt progression. En informant sa sig få 

arbetsglädje av delaktighet, ”det ”drar” igång en”. En annan informant sa sig helt enkelt 

må bra av att känna sig delaktig, att personen fick känslan av att den kunde göra 

skillnad.  

Informanterna berättade att de kunde känna sig besvikna då de inte kände sig delaktiga, 

man valde då bort vissa uppgifter på arbetsplatsen för att man inte hade lust eller 

orkade. Det var inte lika roligt att göra dessa om man inte var delaktig i processen 

innan.  

Informanterna var övertygade om att deras chef skulle försöka arbeta mot en förändring 

om de berättade att de inte kände sig delaktig på arbetsplatsen. En informant trodde att 

chefen skulle lyssna och försöka förstå vad problemet var för att sedan göra en 

förändring för att den anställda skulle känna sig delaktig. En annan informant berättade 

att den uppfattade att chefen var väldigt mån om alla anställda och skulle göra vad som 

krävs för att alla ska känna sig delaktiga. 

 

6.5 Möjlighet att ha roligt 

En trivsam arbetsplats var för samtliga informanter att det fanns möjlighet till att ha 

roligt och att kunna skratta på jobbet med sina kollegor och överordnad.  Man önskade 

att ha roligt och kunna prata med sina kollegor. Att humor fanns på arbetsplatsen var en 

avgörande faktor om det blev en trivsam arbetsplats eller inte. En möjlighet att kunna 

skämta med sina medarbetare och chefer var något som ansågs mycket viktigt för 

välmående och hälsa. Informanterna upplevde att deras chef var intresserad och mån om 

deras mående och trivsel. De uppgav att de trodde att deras chef skulle jobba för att nå 

en förändring om de berättade för chefen att de inte trivdes eller mådde bra. 

Informanterna uppfattade det som att chefen skulle sätta sig ner med den anställde för 

att försöka förstå var problemet låg. En överordnad sa sig vara otroligt mån om sina 

anställda och deras välmående, och såg det som en av de viktigaste arbetsuppgifterna – 

att dennes anställda skulle må bra.  

6.6 Jobbigt att åka till jobbet 

Att informanterna någon gång haft en konflikt med en överordnad eller medarbetare var 

överlag generellt hos informanterna. De hade i någon mån haft någon sorts konflikt. Vi 

kunde dock se skillnader mellan informanternas sätt att hantera konflikter. Vissa 

informanter undvek i möjligaste mån att hamna i en konflikt genom att vara tyst. De 
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valde aktivt att undvika att ge sig in i vissa situationer eller diskussioner för att 

eventuellt undgå en konflikt. Andra informanter uppgav sig inte påverkas nämnvärt av 

konflikterna på arbetsplatsen, utan såg det mer som arbetsplatsens vardag. 

Informanterna ansåg det inte jobbigt att åka till jobbet på grund av en konflikt, utan 

tyckte det var viktigt att tänka på att inte vara långsint. Informanterna berättade att man 

använde sig av ett vedertaget tillvägagångssätt för att lösa konflikter. I stora drag fick de 

inblandade i konflikterna sätta sig ner med en överordnad och diskutera problemet för 

att hitta en lösning. Hamnade diskussionen i ett dödläge då man inte kunde resonera sig 

fram till en lösning så fick den överordnade ta det slutgiltiga beslutet och de inblandade 

fick då finna sig i detta. Informanterna uppgav att de upplevde det jobbigt att åka till 

jobbet då de hade en pågående konflikt med en överordnad eller medarbetare, man 

presterade då heller inte lika bra i sina arbetsuppgifter då man blev omotiverad och 

kände sig något nedstämd. 

6.7 Resultatsammanfattning 
På frågan vad det var som gjorde att man trivdes på arbetsplatsen så visade resultaten att 

relationerna mellan överordnad och underordnad samt medarbetare var A och O, att 

relationerna var det viktigaste och mest grundläggande av allt. Vid samtliga frågor 

beskrev informanterna tyngden av att ha någon eller några på jobbet som de kunde 

prata, skratta, umgås och anförtro sig åt.  

Det framkom att arbetsuppgifterna i sig inte spelar någon större roll om inte man trivs 

med relationerna på arbetet. Informanterna uppgav att de skulle söka sig vidare till ett 

annat jobb om de inte trivdes med kollegorna, att oavsett hur roliga arbetsuppgifterna är 

så trivs man inte om man inte mår bra och trivs med sina kollegor. 

 

 

7. Resultatdiskussion 
Vi ska nu med all insamlad data analysera denna gentemot forskningen vi tidigare 

presenterat för att besvara våra frågeställningar i den mån vi kan. 

 

7.1 God kommunikation 

Det mest återkommande begreppet som återkom under alla kategorier var vikten av en 

god kommunikation, om de så handlade om konflikt, delaktighet, relation eller trivsel så 

var det kommunikationen som var grunden till det mesta. Att ha en öppen och god 
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kommunikation med chef och medarbetare, bland annat att prata om och diskutera 

problem, att hälsa, skratta, småprata och att dela ut information var sådant man prisade 

högt på företaget. Thilander (2013) beskriver att människor har ett behov av att bli 

socialt tillfredsställda, att det är grundläggande för människor och kommer att utvecklas 

oavsett plattform. I vår undersökning kunde vi se att detta var det viktigaste för de 

anställda, att ha möjlighet till att småprata med sina kollegor.  

7.2 Sociala relationer 
I studiens resultat kunde vi tydligt se vikten av goda relationer på arbetsplatsen, både en 

bra relation med chef men även till sina medarbetare. Som Härenstam (2010) beskrev så 

är relationen mellan chef och anställd betydelsefullt gällandes det personliga välmående 

och för möjligheten att utföra ett bra arbete. Det syntes en uppenbar koppling mellan 

relationerna på arbetsplatsen och dess påverkan på själva arbetsinsatsen. De som hade 

goda relationer på arbetsplatsen kände sig mer tillfreds överlag gällande sin 

arbetssituation.  Relationen till sin chef ansågs enligt en informant vara viktigare på en 

arbetsplats med färre anställda på grund av att man arbetar närmre sin chef då, man har 

en annan sort av sammanhållning på ett litet företag enligt informanten. Arbetar man på 

en större arbetsplats med många anställda så trodde informanten att man skapade en 

stark relation till några få medarbetare istället. Trots informantens föreställning så kunde 

vi se det motsatta i denna studie, det fanns de som inte hade en bra relation med sin chef 

trots att studien utförts på en arbetsplats med få anställda.  Det blev då viktigare för de 

anställda som inte hade en nära eller god relation till sin chef att finna stöd och trygghet 

i någon av sina medarbetare istället. Thilander (2013) påvisade i sin forskning detta 

mänskliga behov av sociala relationer på arbetsplatsen. Dessa relationer går det inte att 

sätta stopp för utan kommer alltid att ske och utvecklas (a.a.). Vilket innebär att 

människor kommer att söka och utveckla sociala relationer på sin arbetsplats i de flesta 

fall, ibland är det chefen man utvecklar stark relation till och i vissa fall är det till en 

eller flera medarbetare. 

I studien kunde vi se ett samband mellan goda relationer till cheferna och 

arbetsposition. De som hade högre positioner och arbetade nära chefen/cheferna 

upplevde oftast att de hade en bra och vänskaplig relation till chefen/cheferna. De som 

arbetade långt ifrån chefen/cheferna i många fall inte kände att de hade någon relation 

alls. Detta påverkade de båda grupperna, de som arbetade nära chefen/cheferna uppgav 

att de mådde bra på arbetsplatsen då de kände sig stärkta av relationen. Waters et al. 

(2013) såg också en positiv upplevelse med organisationer som hade öppna 
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kommunikations processer och öppna arbetsprocesser a.a. Gruppen som arbetade nära 

chefen upplevde att de hade en möjlighet att informera chefen vad de tyckte och tänkte 

och hade en bra kommunikation och ett givande och tagande. Den andra gruppen som 

upplevde att de inte hade någon relation alls till chefen kände inte alls samma känsla av 

uppskattning, kommunikation och samspel som den andra gruppen upplevde eftersom 

de kände att relationen inte var så pass viktig för chefen. Som vi såg i Bjerlöv (1999) så 

är arbetsplatsen komplex och alla relationer som den innefattar är oundvikliga. Det är en 

ständig utvecklingsprocess att kunna utveckla och tolka de andra på arbetsplatsen a.a. 

Det kan finnas en möjlighet att de som arbetade nära chefen hade en större möjlighet att 

träffa chefen på grund av sina arbetsuppgifter och där av skapades en oundviklig 

relation. Chefen kan eventuellt inte ha misstolkat relationerna med några av de anställda 

och trott att de var nöjda med relation då de inte sagt något annat till chefen. Det kan ha 

varit ett kommunikation problem, ett felaktigt antagande.  

 

7.3 Relationen mellan medarbetare  
På grund av de omstruktureringarna som skedde på företaget så var hade relationerna 

påverkats, det var nya personer på nya arbetspositioner. Nya relationer och nya 

mellanchefer, informanterna påpekade då att det fanns en känsla av osäkerhet och en del 

avsaknad av trygghet. Relationen till chefen var inte så viktig i det dagliga arbetet, utan 

då sökte de anställda sig oftast till en medarbetare där man fick stöd och trygghet. Detta 

såg vi även i Bakka och Fivelsdal (2006)  då människor har ett behov av en social 

behovstäckning. Vi söker då social trygghet, information, samtal och stöd på 

arbetsplatsen. Detta är ett behov som automatiskt behövs tillfredställas hos de anställda 

och är därav anledningen till att vi söker oss till andra anställda.  

Enligt de flesta informanterna så var humor viktigt på arbetsplatsen, att man kunde 

skratta och ha roligt tillsammans med sina medarbetare. Kunna sätta sig och ta en kaffe 

tillsammans med sina medarbetare och ha roligt. Det var också viktigt att man kunde 

bjuda på sig själv och ha en ”skämtsam” stämning på arbetsplatsen.  

 

7.4 Delaktighet - Positiva aspekter  

Studien påvisade vikten av att känna sig delaktig på arbetet, hur pass mycket 

delaktigheten påverkar individerna på arbetsplatsen. Att få vara delaktig i beslut på 

arbetsplatsen var mycket viktigt, det gav personalen motivation och en vilja att prestera 

sitt allra bästa. I många fall så gjorde delaktigheten att personalen mådde bättre på 
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arbetsplatsen. Wreder (2008) skriver om vikten av delaktighet och hur den påverkar 

medarbetarna, det har i sin tur en stor påverkan på organisationens framgång.  

Som vi kunde se i Bergman (2011) forskning att på de arbetsplatser man fokuserade på 

motivation och lojalitet så gav det mer välmående anställda. Att vara delaktig i beslut 

och arbetssituationen skapade enligt studien en bra självrapporterad känsla enligt de 

anställda a.a. Det var något som blev tydligt i vår studie då delaktigheten framkom som 

något med stor inflytelse gällande trivsel och välmående på arbetsplatsen. Att få vara 

delaktig i beslut som kan påverka en själv gav en stor frihet och i sin tur gjorde att de 

ansällda trivdes på arbetsplatsen.  

Något som också framgick i vår studie var viljan av de anställda att man inom företaget 

strävar åt samma håll. Att man fastställer tydliga och uppnåbara mål som kan minska 

osäkerhet. Bergman (2011) & Wreder (2008)  såg båda att de anställda får en högre grad 

av trivsel och välmående om de på företaget/organisationen delar samma värderingar 

och om organisationen har tydliga mål. Tillfredställelse på arbetet påverkade de 

anställdas prestationsförmåga och i sin tur företaget/organisationens framgång (a.a.).   

 

 

7.5 Delaktighet - Negativa aspekter 

När det gällde avsaknande av delaktighet så påverkade den personalen på ett negativt 

sätt. När de inte kände sig delaktiga så upplevde de känslor som ledsenhet, besvikelse, 

ilska och irritation. Framförallt när det inte fick vara delaktiga i möten eller beslut som 

direkt påverkade deras arbetsuppgifter. Detta påverkade i sin tur arbetsprestationen då 

man inte hade lust att göra vissa arbetsuppgifter eftersom man inte varit delaktig i 

besluten som lett fram till uppgifterna. Waters, Bortree och Tindall (2013) påpekar 

också vikten av information på arbetsplatsen då de hade en positiv inverkan på 

engagemang. I de flesta fallen så gjorde man bara de man verkligen var tvungen till och 

gav ingen extra energi för att prestera mer än vanligt.   

Vi kunde se i resultatet den negativa påverkan på de anställda när det gällde avsaknad 

av delaktighet i målsättningar, framförallt om de anställda inte kände sig delaktiga i 

diverse möten och tillfällen som påverkade deras arbetssituation. De upplevde då att de 

inte var delaktiga i företagets målsättningar eller inte fick delta i företagets utveckling. 

Vi såg i Bjerlöv (1999) att det kan uppstå problem om det finns skillnader i dessa 

målsättningar. Kan gruppen inte förstå varandra eller dra åt samma håll så påverkad de 

anställda negativt.  
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7.6  Förebygga och lösa konflikter  
När det gällde konflikter på arbetsplatsen så fann vi i undersökningen att det fanns ett 

obehag gällande konflikter, många undvek konflikter i största mån. En konflikt med 

chef/cheferna eller medarbetare påverkade så att många tyckte det var jobbigt att gå till 

jobbet dagen efter. Ont i magen och en känsla av allmän olust.  

När det gällde konflikthantering så ansågs det effektivaste att man direkt talade ut med 

personen/personerna som man hade konflikter med och försökte lösa de så snabbt som 

möjligt. Nilsson och Waldemarson (2007) menar att det bästa sättet att få en konflikt ur 

världen är att aktivt försöka lösa den genom att prata om problemen. Att låtsas som 

ingenting leder oftast till att konflikten blir större och ännu svårare att lösa. Att ta itu 

med problemen omgående genom att sätta sig ner och prata, som de gör på företaget, så 

löser man inte bara problemet som varit, utan man lär sig hur man i fortsättningen ska 

lösa liknande situationer. Man lär sig om varandra och vad som gör att konflikter 

uppstår, så i många fall kan man se konflikter som någonting positivt, åtminstone att de 

ger en positiv effekt. 

Det var också uppskattat om chefen deltog i dessa möten för att kunna medla eller 

hjälpa till att lösa den uppstådda konflikten. Enligt Skagert (2010) så krävdes det en 

förbättrad kommunikation om vardagliga dilemman på arbetsplatsen för att kunna få 

positiva effekter. Vi såg i vår studie att en förbättrad kommunikation var något som 

behövdes på arbetsplatsen då vi såg i resultatet att en del av de anställda som deltog i 

undersökningen undvek till möjligaste mån att hamna i en konflikt. De valde aktivt bort 

att inte ta vissa diskussioner eller säga diverse saker till medarbetare som de visste 

skulle reagera negativt. Man gjorde alltså ett aktivt val att inte diskutera vissa saker med 

sina medarbetare på grund av vetskapen att konflikten kommer stjälpa mer än att hjälpa 

 

7.7 Trivsel   
Att trivas på arbetsplatsen var något som ansågs essentiellt av alla deltagare i studien. 

Alla deltagare i studien var eniga och ansåg att de inte skulle arbeta kvar på företaget 

om de inte trivdes med sina medarbetare eller chefer. Även om arbetet i sig var bra så 

hade det inte någon betydelse i det stora hela. De man arbetar med avgjorde om det blev 

en trivsam arbetsplats eller inte, att bli sedd på arbetsplatsen ansågs också viktigt, det 

kunde räcka om chefen sa hej och frågade hur de mådde eller hur dagen hade varit. 

Detta lilla uppmärksammande gjorde dock mycket för trivseln. Det såg vi också i 
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forskningen, där ett litet hej från chefen räckte för att personerna skulle känna sig 

uppskattade och i sin tur stanna i företaget längre (Waters et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Metoddiskussion 
Valet att använda oss av en kvalitativ intervju förde med sig både för - och nackdelar. 

Vi hade genom intervju en möjlighet att få en djupare datainsamling som vi ansåg 

passade sig utifrån vårt syfte. Informanterna fick en möjlighet att utveckla och berätta 
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om deras egna upplevelser, erfarenheter och verklighet (Cohen et al., 2007). Vi hade 

också en möjlighet att be informanterna utveckla eller berätta mer i detalj, ställa 

följdfrågor och gräva djupare (a.a.). Vi funderade även på att använda oss av 

gruppintervjuer då vi ansåg att de kunde uppfylla svaren på vårt syfte och ge en bra 

datainsamling, men på grund av tidsbrist bland informanterna så var detta inte möjligt. 

Trost (2010) påpekar även den negativa aspekten gällandes gruppintervjuer då 

deltagarna i vissa fall påverkar varandra och svarar det som de är medvetna att gruppen 

vill höra. En kvalitativ intervju var då det som passade bäst för informanterna och 

möjligheten att i sin tur besvara våra frågeställningar och syftet med undersökningen. Vi 

anser att antalet deltagare i studien var relevant i koppling till fallstudien vi använt. 

Eftersom de viktiga var att gruppen hade en gemenskap till varandra så var antalet i den 

här studien inte relevant (Cohen et. al, 2007). Hade vi använt oss av fler informanter så 

kan den insamlade data blivit övermäktig och så pass stor att den kan ha blivit för svår 

att analysera och hantera. Hade man gjort tillexempel en kvantitativ enkätundersökning 

så hade man haft möjlighet att använda sig av fler informanter och i sin tur fått en större 

”bild”.  Men i slutändan så var fallstudien och den kvalitativa intervjun det mest 

lämpade för oss och vår undersökning. 

 

 

9. Sammanfattning och slutsatser 
Det vi fått fram i denna studie är vikten av goda relationer på arbetsplatsen, att som chef 

kunna involvera och ta hand om sin personal anses viktigt på arbetet och i många fall 

viktigare än arbetet i sig. Att låta de anställda vara delaktiga på arbetsplatsen kan i sin 

tur göra att de kommer vara lojala företaget och stanna längre. Det ger organisationen 

en möjlighet att utvecklas och förbättras. Det har i studien framkommit att relationerna 

på arbetet är en pågående process som vilken relation som helst, denna relation som alla 

andra behöver vårdas och ständigt uppmärksammas. Att relationerna på sin arbetsplats, 

både med sina medarbetare, och sin chef/chefer kan i sin tur påverka en möjlighet att 

göra karriär inom företaget/organisationen. Den stora nämnaren gällande 

undersökningens slutsats är kommunikation, det framkom att kommunikationen var 

grunden i delaktighet, konflikter och konflikthantering, trivsel, välmående och 

relationerna. Resultatet anses relevant då vi såg tydliga kopplingar gällandes 

påverkansfaktorer och processer angående arbetsplatsens komplexa värld och de 

anställdas påverkan av den.  Vi kunde i resultatet se en likhet gällande gemensamma 
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upplevelser av informanterna då de flesta ansåg att trivsel och välmående var essentiellt 

för arbetsplatsens trevnad, vi ser på grund av detta studien som informativ, relevant och 

sanningsenlig.  

 

9.1 Förslag till vidare forskning 
Vi anser att denna studie är en pålitlig grund till vidare forskning på grund av det 

framkomna resultatet. Resultatet visar tydligt att relationerna har en stor påverkan på de 

anställda på arbetsplatsen och till grund av allt ligger kommunikationsaspekten. 

Möjligheter att kunna kommunicera påverkar alla delar inom företaget och dess 

anställda. Framtida studier skulle kunna fokusera sig på kommunikationen. Se djupare 

på denna stora påverkansfaktor och hur den påverkar människor på diverse olika sätt. 

Det skulle också kunna forskars om mer utvecklade forsking inom relationer på 

arbetsplatsen och deras påverkan på individen. Man skulle då kunna göra en jämförelse 

mellan små och stora företag och se hur upplevelserna skiljer sig på de olika 

arbetsplatserna. Forskning skulle också kunna göras på företag som har chefen på plats 

var dag och jämföra med företag där chefen inte befinner sig på arbetsplatsen under 

daglig basis och se om det gör några skillnader på arbetsplatsen. Vi har sett i den här 

studien hur pass viktiga medarbetarna är, fram för allt om de anställda inte har en 

relation med sin chef/chefer. Forskning skulle då kunna göras om de anställdas relation 

till varandra och hur pass viktigt den relationen är för trivsel och välmående på 

arbetsplatsen. Eftersom det finns en koppling mellan välmående anställda och 

företagets/organisationens framgång så kommer det förhoppningsvis i framtiden kunna 

göra mycket forskning inom detta ämne. Vi anser att mycket forskning finns att göras 

och hoppas att vi bidragit med något som kan informera eller hjälpa andra forskare. 
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Intervjuguide 
 

Relationen 

- Berätta om hur du anser att din relation till din chef/anställd ser ut.  
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- Tror du att din relation till din chef/ anställda kan påverka hur du trivs på 

arbetsplatsen?  Varför/Varför inte? 

- Vad kan du prata om med din chef/anställd?  

- Finns det någonting du inte kan prata om med din chef/anställd? Vad? 

- Är du nöjd med din relation till din chef/anställd? Varför/Varför inte- vad skulle kunna 

förbättras eller förändras? 

- Om du fick tänka fritt, hur ser din drömrelation ut mellan dig och din chef/anställd? 

 

Delaktighet: 
- Berätta hur informationen om förändringar och nyheter, fungerar mellan chef/anställd? 

- Upplever du dig delaktig på arbetet? Om ja, Hur upplever du att du är och får vara 

delaktig? Om nej, om du inte känner dig delaktig hur påverkas då ditt mående? 

- Har du någonsin upplevt det svårt att prata med din chef/anställd?  Utveckla. 

- Anser du chefen vara din vän eller någon annan relation än endast chef och 

professionell? Beskriv. 

- Hur uppfattar du att din chef/anställda skulle hantera informationen samt agera om du 

berättade att du inte kände dig delaktig? 

 

Trivsel/Välmående:  
- Vad är en trivsam arbetsplats enligt dig? 

- Hur viktigt är det för dig att må bra och trivas på arbetet, berätta!  

- Berätta vad du anser gällandes din chef/ dina anställdas intresse om ditt välmående och 

trivsel. 

- Om du någon gång haft en konflikt/varit oense med din chef, har det varit jobbigt att 

gå till jobbet då?  

- Om Ja, beskriv situationen samt hur ni löste det. Hur påverkade det relationerna till 

arbetskollegorna/chefen efteråt? 

- Om Nej – Beskriv hur ni hanterar situationerna när det finns olika åsikter för att det 

inte ska bli en konflikt. 

- Sammanfattningsvis hur skulle du förklara vilken betydelse bra relationer, delaktighet, 

trivsel och välmående har på en arbetsplats? 

 

Missivbrev  
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Hej! 

Nu är det dags för oss att besöka er på xxxxx för att göra intervjuer till vår C-uppsats. 

Studien handlar om att undersöka hur de sociala relationerna på arbetsplatsen påverkar 

trivsel och välmående- med fokus på relationen mellan chef och anställd. Vi kommer att 

ställa frågor om er upplevelse, uppfattning, sociala relationer och hur ni tänker kring 

relationen och annat. Vi kommer förklara lite mer ingående när vi möts innan intervjun. 

Ni kommer givetvis att vara anonyma i uppsatsen. Vi kommer berätta mer om detta 

innan intervjuens start, ni kommer också ha möjlighet att dra er ur när som helst under 

studiens gång.  

Vi kommer att behöva ca 30 minuter med varje informant för att få det material vi 

behöver. Så vi skulle behöva återkoppling från er vilken tid som passar vilken person. 

Vi kommer att befinna oss på arenan vecka 18 och 19 och vi har möjlighet att träffa er 

valfri tid under dessa dagar. Är det ingen av dessa dagar som passar så kan får vi 

försöka ta någon annan vecka istället och det är inga problem för oss. Så skriv gärna ett 

datum samt tid ni skulle kunna tänka er att träffa oss.  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar Madeleine & Angelica 

 

Angelica Lund 

 070-2507830 

Lundan89@hotmail.com 

 

Madeleine Lund 

073-0820952  

Lillalundan@hotmail.com 

 

 

 

 


