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Sammandrag: Syftet med avhandlingen är att undersöka hur växelverkan mellan 

svaga förmän och svaga medarbetarna påverkar arbetsklimatet i en arbetsenhet. 

Datainsamlingen är gjord via FEELIT-projektet med hjälp av etnografiska 

observationer samt semi-strukturerade intervjuer. Detta gav mig möjligheten att 

analysera det inflammerade klimaten på ett djupare plan. 

I kontrast till klassiska ledarskapsteorier som porträtterar ledare som karismatiska, 

starka och målmedvetna så identifierar jag luckan i forskningen som behandlar ledare 

som inte är framgångsrika. Jag introducerar begreppet svaga ledare som hänvisar till 

den sociala kompetens som behövs för att vara en framgångsrik ledare.  

På basen av min forskning introducerar jag benämningen svaga medarbetare som 

syftar på medarbetare som på grund av social inkompetens, rollkonflikter eller 

motsvarande orsaker inte agerar i enlighet med förväntningarna. Svagt 

medarbetarskap kan ses som en reaktion till svagt ledarskap då medarbetaren inser att 

det finns möjligheter att utöva en grad av informell makt vilket leder till en 

självuppfyllande profetia.  

Resultaten indikerar att ett svagt ledarskap har en signifikant negativ inverkan på 

arbetsklimatet i de studerade grupperna. Detta dels på grund av brist på 

kommunikation, informationsdelning, intresse, empati samt i hög grad bristfällig 

konflikthantering. 

Nyckelord: Svag ledare, svaga medarbetare, arbetsklimat, konflikter, 

förman-medarbetare relationer, rollkonflikter. 
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1 INLEDNING 

Arbetsklimatet som forskningsområde är inte ett nytt fenomen då forskningen kan 

spåras tillbaka till mitten av 1900-talet. På 1930-talet upptäckte forskarna att 

situationsspecifika faktorer hade en stark inverkan på individernas beteende, specifikt 

de förstärkande faktorerna. Ledarskapsrollen inom företagsledning är ett välstuderat 

ämne medan medarbetarens roll delvis har hamnat i skuggan av forskningen. Forskare 

hävdar att för att uppnå den eftersträvade effektiviteten i organisationen, krävs både 

medarbetare och ledare med eftersträvan att medarbetarna utvecklas till ledare via en 

process av imitation. Traditionell sett sägs det att ledarens uppgift är att finna en 

balans inom organisationen, men det är inte alltid scenariot. Avhandlingen 

introducerar konceptet svag ledare som arbetar inom en organisation av svaga 

medarbetare. Arbetsklimatet kan ses som den tydligaste reflektionen av medarbetarnas 

känslor och reaktioner och är utsatt för ständigt ändrande förhållanden, vilket gör detta 

svårt att påverka och hantera. Vikten av arbetsklimatet behöver inte ifrågasättas då 

dess signifikans är känt, och det kan ses som en tillgång. Avhandling kommer att 

fokusera på relationen mellan den svaga ledaren och de svaga medarbetarna samt hur 

denna relation påverkar arbetsklimatet med fokusen på det svaga ledarskapet. 

1.1 Problemområde 

Ledarna porträtteras ofta som de starka och karismatiska individerna som leder 

gruppen från fronten samt var medarbetare följer dem gediget. Avhandlingen 

introducerar andra sidan av slanten, där förmännen inte är starka samtidigt som 

medarbetarna inte agerar i enlighet hur en god medarbetare kan förväntas (Chaleff, 

2009).  Avhandlingen introducerar svaga ledare i kontrast till medarbetarna och ämnar 

undersöka hur den växelverkan påverkar arbetsklimatet.  

1.2 Syfte  

Syftet med denna avhandling är att undersöka hur växelverkan mellan svaga förmän 

och medarbetarna påverkar arbetsklimatet i en arbetsenhet. 
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1.3 Forskningsfrågor 

Forskningsfrågor: 

- Hur påverkar växelverkan mellan en svag ledare och medarbetarna 

arbetsklimatet? 

- Vad är medarbetarens roll i kontrast till det svaga ledarskapet? 

1.4 Avgränsningar 

Forskningen fokuserar på förmannens och medarbetarens relation och hur denna kan 

påverka arbetsklimatet i en arbetsgrupp. Fokusen ligger specifikt på förmännen på 

organisationens mellan nivå (eng. middle managers) för att dessa ofta arbetar i nära 

kontakt med medarbetarna, vilka då kan antas ha en relation som kan påverka klimatet 

antingen i en positiv eller negativ bemärkelse. Avhandlingen ämnar inte mäta klimatet, 

då jag på basen av urvalet vet att klimatet är dåligt. 

Litteraturen om arbetskulturen och arbetsklimatet går in i varandra i en stor grad. Det 

som nuförtiden klassificeras som litteratur och forskning om arbetskultur, 

klassificerades tidigare i viss mån som klimatlitteratur. Avhandlingen kommer inte att i 

någon större grad gå in på skillnaderna i de två koncepten som inte alltid är så lätta att 

särskilja på, utan kommer att fokusera på klimatet och litteratur som specifikt 

behandlar denna. 

1.5 Nyckelord 

Arbetsklimat har inte en klar och entydig definition. Ett arbetsklimat kan beskrivas 

som en modell av organisatoriskt beteende som bygger på uppfattningar om 

arbetsklimatet (Patterson, West, Shackleton, Dawson, Lawthom, Maitlis, Robinson och 

Wallaces, 2005:380). 

 

 Ashforth (1985) hävdar att en definition av ett arbetsklimat bör poängtera tre faktorer: 

att ett klimat är en perceptuell abstraktion, att uppfattningen om ett klimat reflekterar 

vad som är från ett psykologiskt perspektiv betydelsefullt för individerna och att 

uppfattningarna som är relaterade till klimatet tenderar att vara både delade och rätt så 

förändringsbenägna (Ashforth, 1985:837).  
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Bass och Bass (2008) definierar arbetsklimatet som den subjektiva uppfattningen om 

organisationen bland de som arbetar i den (Bass & Bass, 2008:750). 

 

Avhandlingen kommer i detta skede av processen att utgå ifrån definitionen av Bass 

och Bass (2008). 

 

Ordet arbetsenhet används i denna avhandling som en synonym till en arbetsgrupp, 

ett team eller en avdelning. Nordstedts Svenska ordbok definierar ordet enhet som 

avdelning eller en sektion. 

 

Förman kan hänvisa till diverse personer på olika nivåer i den organisatoriska 

hierarkin. Jag utgår ifrån de förmännen som är ledare på mellannivåer (eng. middle 

managers). Detta på grund av att de har möjlighet att påverka arbetsklimatet i en stor 

grad.  

 

Svag ledare- Norstedts svenska ordbok definierar svag karaktär som att ha svagt 

förstånd, även som har liten handlingskraft och makt (Norstedts svenska ordbok). Med 

svag ledare syftar jag på en ledare som, enligt ordet ”svags” definition, har en liten 

handlingskraft, liten makt och kanske i samtliga fall lite förstånd. En svag ledare är inte 

en synonym till en dålig ledare. 

 

Svag medarbetare- I enlighet med min datainsamling kommer avhandlingen att 

utgå ifrån benämningen att en svag medarbetare inte agerar i enlighet med 

förväntningarna förknippade till rollen på grund av bristande social kompetens, 

rollkonflikter eller motsvarande orsaker. 

1.6 Avhandlingens struktur 

Avhandlingen inleds med en teoretisk referensram som inledningsvis behandlar 

arbetsklimat på ett allmänt plan samt särskiljer mellan organisatoriskt och psykologiskt 

arbetsklimat. Arbetsklimat har inte en klar och tydlig definition som forskare kan 

använda. Fokusen kommer inte att ligga på definitionen av termen och diskussionen 

om den avlägsna definitionen, utan behandla arbetsklimatet från ett förklarande 

perspektiv.  
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Avhandlingen övergår i den specifika teoretiska referensramen som behandlar 

ledarskap och medarbetare samt deras relationer. Jag identifierar de olika rollerna 

samt de existerande förväntningarna som är förknippade med dessa. I samband med 

stycket om ledarskap introducerar jag tanken om att det finns svaga ledare. Fokusen 

ligger starkt på de olika rollerna och ämnar behandla relationen och hur det kan 

påverka klimatet. Den teoretiska referensramen konkluderas med en diskussion om 

ledarens möjligheter att påverka arbetsklimatet och identifierar ledarskapsstilar som 

stöder detta. Teorierna om ledarskap fokuserar specifikt på förmän som är ansvariga 

för mindre grupper eller team, då deras relationer och interaktioner ofta har en 

möjlighet att påverka omgivningen och därmed klimatet. Medarbetarnas roll 

identifieras i ett skilt stycke reflekterandes över deras roll att påverka förmannen. Jag 

lyfter även fram svaga medarbetare. Den teoretiska referensramen avslutas med en 

diskussion om konflikter som uppstår i arbetsenheter samt en konkluderande 

sammanfattning. 

Den teoretiska referensramen följs av ett metodkapitel som inledningsvis behandlar 

avhandlingens grundbyggstenar, med andra ord forskningsuppgiften, 

vetenskapsfilosofin och forskningsdesignen. Datainsamlingsmetoderna introduceras 

grundligt inkluderande mina val av strategier för att erhålla data av kvalitet. I samband 

med diskussionen val av respondenter introduceras FEELIT-projektet kort. Kapitlet av 

slutas med en redogörelse för valet av respondenter samt ett forskningsetiskt 

ställningstagande.  

Fjärde kapitlet i avhandlingen utgör för de erhållna resultaten från studien. Jag hade 

delat upp kapitlet i två delar. Inledningsvis diskuteras resultaten som är erhållna från 

den etnografiska delen på basen av observationerna från Grupp 1. Den andra delen av 

kapitlet behandlar resultaten som är erhållna dels från observationerna från Grupp 2, 

samt intervjuerna i sin helhet. Resultaten presenteras i enlighet med de teman som 

lyfts fram i den teoretiska referensramen för att ge en klar bild. 

Resultaten följs av en sammanfattning av de erhållna resultaten samt en diskussion.  

Avhandlingen avslutas med ett ställningstagande till mitt bidrag till forskningen samt 

förslag på vidare forskning. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Den teoretiska referensramen introducerar begreppet arbetsklimat och kartlägger 

existerande teorier om hur växelverkan mellan förmannen och medarbetarna kan 

påverka detta. Denna avhandling kommer att utgå ifrån ledare på mellannivåer (eng. 

middle managers) och deras arbetsenheter. Jag har valt att fokusera på dessa ledare då 

de har en klar möjlighet att påverka arbetsklimatet, samtidigt stöds detta av Anderson 

och West (1998) då de hävdar att ett delat arbetsklimat inte nödvändigtvis existerar på 

organisatorisknivå i sin helhet, utan är mera synliga i specifika arbetsgrupper, team, 

klickar eller kohort inom organisationen (Anderson & West, 1998: 237). Inledningsvis 

introduceras begreppet arbetsklimat och dess olika former. Där efter behandlas 

förmannens respektive medarbetarens roll samt deras relationer. 

2.1 Arbetsklimat 

Intresset för forskning inom arbetsklimatet väcktes då det inom psykologin fanns 

intresse för att förstå hur situationsbundna faktorer kunde påverka individens 

beteende, med strävan till att kunna generalisera detta på en allmän nivå. På 1930-talet 

upptäckte forskarna att situationsspecifika faktorer hade en stark inverkan på 

individernas beteende, specifikt de förstärkande faktorerna. Forskningen tenderade att 

inte endast fokusera på individens beteendemönster, utan ämnade identifiera 

eventuella skillnader mellan individernas beteende. (Ehrhart, Schneider, Macey, 2013: 

11) Arbetsklimat forskningen grundar sig i Kurt Lewis (1951) forskning som antog ett 

socialkonstruktionsperspektiv i mitten på 1900-talet som förklarade sambandet mellan 

individer och deras omgivning (Denise 1996:634).  

Forskningen inom arbetsklimat präglas än idag av utmaningen att klart definiera 

fenomenet och att särskilja detta från kulturen. Forskningen inom de två fenomenen 

går delvis in i varandra, vilket har lett till att forskning som idag anses behandla 

organisatorisk kultur, ansågs tidigare vara forskning relaterat till arbetsklimatet. 

Problematiken om att särskilja mellan klimat och kultur kommer att diskuteras i ett 

skilt, då detta har haft en inverkan på litteratursökningsprocessen inför avhandlingen.  

Dagens forskning inom arbetsklimat präglas av två dimensioner, dels forskningen som 

fokuserar på massan, dels den som har en mera specifikt fokuserad utgångspunkt. Jag 

har en specifikt fokuserad utgångspunkt i forskningen då jag fokuserar på relationen 
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mellan förmannen och medarbetarna i organisationer var det finns svaga ledare och 

svaga medarbetare. 

Arbetsklimatsforskningen utsätts för två återkommande utmaningar, som än idag inte 

är lösta. Den första utmaningen är att fastställa en klar definition på själva termen 

”arbetsklimat”, (Anderson & West, 1998; Ashforth, 1985; Kozlowski & Dohorty, 1989; 

Ehrhart, Schneider, Macey, 2013:) samt att utveckla lämpliga metoder och analyser för 

att kunna analysera de erhållna resultaten och dra paralleller till specifika analysnivåer 

(Anderson & West, 1998: 235-236). Ett arbetsklimat kan identifieras på basen av 

specifika element som bör närvara. Elementen är nödvändiga men dock inte tillräckliga 

för att utforma ett arbetsklimat i sig. Dels bör individerna kommunicera inom 

arbetsenheten samtidigt som det finns ett gemensamt mål eller en delad samvaro som 

får medlemmarna att sträva till ett kollektivt arbetssätt som fungerar ömsesidigt med 

arbetsuppgifterna. (Anderson & West, 1998:236) Arbetsklimatet påverkas ständigt av 

förändringar i organisationen, vilket gör det dels svårt att hantera men även 

utmanande att upprätthålla. Ett välhanterat arbetsklimat kan fungera som ett segel till 

själva enhetens prestationer och effektivitet.  

 
Definitionen av termen arbetsklimat är inte entydig, enligt Anderson och West (1998) 

har två infallsvinklar erhållit mera stöd än andra; det kognitiva schematiska 

infallsvinkeln (eng. the cognitive schema approach) och den delade uppfattnings 

infallsvinkeln (eng. shared perceptions approach) (Anderson & West, 1998:236). Den 

kognitiva infallsvinkeln betonar klimaten som individen (Ashforth, 1985:840) medan 

den delade uppfattnings infallsvinkeln lägger vikten på tanken om att klimatet bygger 

på de delade uppfattningarna om organisationens policy och procedurer (Reichers & 

Schneider, 1990; se Anderson & West, 1998:236; Kozlowski & Dohorty, 1989:546). Med 

andra ord berör det skillnaden mellan psykologiskt och organisatoriskt klimat. Bass och 

Bass (2008) definierar arbetsklimatet som den subjektiva uppfattningen om 

organisationen bland de som arbetar i den (Bass & Bass, 2008:750). Skillnaderna 

mellan organisatoriskt och psykologiskt klimat kommer att diskuteras senare i detta 

kapitel.  

Arbetsklimatet kan påverkas genom ledarens beteende och beslutsfattande (Van 

Muijen, Koopman, et al., 1992; se Bass & Bass, 2008:750).  De gemensamma målen bör 

vara upplagda i linje med arbetsklimatet som erbjuder stöd och förtroende för gruppen. 

Forskningsresultat (Bass, Valenzi, Farrow och Solomons, 1975; Hunt, Osborn & 

Schuler, 1978; Farrow, Valenzi & Bass, 1980) antyder att klart upplagda gemensamma 
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mål och medarbetarnas möjlighet att delta i beslutsfattande höjer graden av förtroende 

och tillit i ledarskapet (Bass & Bass, 2008:750). Beroende på arbetsklimatets kvalitet 

kan förmannen använda sig av varierande taktiker för att påverka medarbetarna. Ett 

positivt och angenämt klimat leder till ömsesidig respekt och samarbetsvilja, medan ett 

oroligt klimat kan leda till manipulation och insmickrande av förmannen (Bass & Bass, 

2008:750). Genom att identifiera styrkan i gruppens arbetsklimat, inkluderande 

samhörigheten, kommunikationen och relationerna mellan de olika individerna, så 

finns det möjligheter att påverka gruppens gemensamma insatser och prestationer. 

2.1.1 Klimat eller kultur? 

Begreppen klimat och kultur är i många fall svåra att skilja på, forskare hävdar att det 

än idag inte alltid är klart vad den själva skillnaden är, trots att det anses finnas 

skillnader både i teori och i disciplin (Denison, 1993: 207; Patterson et al., 2005: 380). 

Båda begreppen skildrar medlemmarnas uppfattningar om organisationen. 

Arbetsklimatet kan förklaras som en medlande faktor mellan organisationens 

omständigheter och dess medlemmars beteende. Det förklarande begreppet strävar till 

att förstå hur medlemmarna upplever själva organisationen, deras perceptioner. 

(Patterson et al., 2005:379) Då måttet på arbetsklimatet är dess medlemmars 

uppfattningar om själva organisationen, kan man med andra ord säga att 

medlemmarna är arbetsklimatet. En kultur beskrivs ofta som delade värderingar, 

tankar och tillvägagångssätt bland organisationens medlemmar (Patterson et al., 

2005:381).  

 

Klimatet kan anses vara mera beteende fokuserat, medan kulturen kan ses som en 

vägledning till ett förväntat beteende i enlighet med organisationens värderingar. En 

organisations kultur är djupt ingrodd i organisationen sätt att göra saker och sätt att 

verka. Kulturen inkluderar organisationens visioner, missioner och värderingar. Detta 

inkluderar sätt att tala, sätt att klä sig och sätt att vara. Till skillnad från kulturen, så är 

klimatet något som är väldigt volatilt och utsätts för ständiga förändringar. Ett 

arbetsklimat är svårt att hantera men innehar stora möjligheter till påverkan av 

arbetstagare.  
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2.1.2 Psykologiskt och organisatoriskt arbetsklimat  

Arbetsklimatet i sig bygger på individernas perceptioner om organisationen och dess 

processer, de delade perceptionerna utformar det organisatoriska arbetsklimatet 

(Ostroff, Kinicki, & Tamkins, 2003 se Carless, A., 2004:407). Forskningen som 

fokuserar på organisationer tenderar att definiera arbetsklimat som ett delat ting 

mellan medlemmarna, medan forskningen som har en psykologisk bakgrund har ett 

mera individuellt fokus. Skillnaden mellan det psykologiska arbetsklimatet och det 

organisatoriska arbetsklimatet kommer att behandlas följande.  

Forskare har redan på 1960-talet identifierat klimat som en delad uppfattning inom en 

större entitet, en organisation. Fokusen på den individuella delen som låg i den 

psykologiska forskningens intresse tog fart på 1970-talet, varefter James och Jones var 

de första forskarna som skilde på organisatoriskt och psykologisk klimat, år 1974. 

(Ehrhart, Schneider, Macey, 2013:70) Forskning inom det psykologiska arbetsklimatet 

fokuserar på känslomässiga utfall på en individuell nivå, inkluderande stress, 

arbetstrivsel och engagemang. I kontrast, så fokuserar forskningen inom 

organisatoriskt klimat på mera mätbara ting, inkluderande mätning av kundernas 

erfarenheter och statistiska kalkyleringar (Ehrhart et al., 2013: 92). Gränsdragningen 

mellan psykologiskt klimat och individuella attityder gentemot arbetsplatsen eller 

arbetsgivaren kan vara utmanande (Ehrhart et al., 2013:92), vilket jag identifierade vid 

analysen av mitt erhållna data.  

Trots att forskning av arbetsklimatet har varit av stort intresse, så existerar det inte 

endast problem i form av definitioner, utan även i brist på mätinstrument (Patterson et 

al., 2005:383). Forskare har identifierat en rad faktorer som påverkar arbetsklimatet, 

vilka är specifikt aktuella för de studerade grupperna i avhandlingen. Inledningsvis 

påverkas klimatet av själva arbetets karaktär, möjligheter till autonomi, utmaningar 

samt hur betydelsefullt själva arbetsuppgiften känns för den som utför denna (James & 

James , 1989; se Van Veldhoven, 2005: 32; Carless, 2004:408). Möjligheten att 

påverka och framföra sina åsikter antyder att det finns en nivå av tillit till personalen 

och deras kompetens. Oklarhet i form av diffusa förväntningar, konflikter samt 

överbelastning identifieras ha en direkt inverkan på det psykologiska arbetsklimatet 

(James & James , 1989; se Van Veldhoven, 2005: 32; Carless, 2004:408), vilket kan 

kopplas till karaktärer av svagt ledarskap. Ett svagt ledarskaps ageranden som inte 

erbjuder en lämplig form av stöd och möjligheter till individuell utveckling, har enligt 

forskare (James och James, 1989 Carless, 2004) en direkt inverkan på medlemmarnas 
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perceptioner av arbetsenheten och motivation till själva arbetet. Ett välfungerande 

samarbete samt interaktionernas karaktär mellan medlemmarna i arbetsenheten kan 

ha en positiv inverkan på arbetsklimatet (James & James , 1989; se Van Veldhoven, 

2005: 32; Carless, 2004:408).  

 

De ovan nämnda faktorerna som James och James (1989) samt Carless (2004) 

identifierar ha en inverkan på det psykologiska arbetsklimatet är alla faktorer som kan 

kopplas till ledarskapet och dess brister. 

 

Det organisatoriska arbetsklimatet bygger på individernas delade uppfattningar och 

perceptioner vilket kan i hög grad påverkas av förmannen och organisationen. En 

återkommande fråga inom litteraturen är ifall klimatet är de delade uppfattningarna 

eller det delade omständigheterna. Kozlowskis och Dohertys forskning från 1989 visar 

att det finns ett direkt samband mellan förmannens relation till medarbetaren och 

uppfattningen om klimatet i organisationen (Bass och Bass, 2008:750). Då individer 

identifierar sig med varandra och med gruppen som helhet, är möjligheterna för ett 

delat arbetsklimat större att uppstå. Trots att individer ofta är en del av flera grupper, 

både officiella och inofficiella, så syftar författarna på den gruppen var individerna 

genomför sina regelbundna och normala arbetsuppgifter. (Anderson & West, 1998:236-

237) 

2.2 Förmannens roll 

Ledare i form av förmän, präster, profeter och kungar har haft en symbolisk roll som 

representant för folket med en vägledande uppgift. Dessa symboliska personer förekom 

i antika Grekland, Romerska riket, både Nya och Gamla testamentet såväl som i 

berättelserna om vikingarna. Myterna om legenderna ansågs vara viktiga för att 

upprätthålla utvecklingen av ett civiliserat samhälle. (Bass och Stogdill, 1990:3) En 

förman kan i en symbolisk kontext inta flera olika roller på olika nivåer. Förmannens 

roll behandlas i följande stycke. 

För att det skall finnas ett ledarskap så bör det minst finnas två parter. Relationen 

mellan förmannen och medarbetarna kan ses som ett socialt utbyte. Ledarens uppgift 

kan anses vara att upprätthålla en balans i organisationen, vilket inkluderar 

hanteringen av klimatet. Organisationens klimat är en viktig komponent, då det är en 

reflektion av medarbetarnas beteende (Håkonsson, Obel och Burton, 2008:62). 
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Framgången i processen att inta en ledarposition kan avspeglas i medlemmarnas 

uppfattning om deras möjligheter att påverka utfallet och den kommande strukturen i 

gruppen (Bass & Stogdill, 1990:45).  

De traditionella ledarskapsteorierna tenderar att lägga ett starkt fokus på ledarna, 

medan medarbetarna kan ses som en del av gruppen utan en större roll. I kontrast till 

dessa teorier, lyfter teoretiker fram medarbetarnas roll i funktionen. Chaleff (2009) 

poängterar att vid sidan om ett gott ledarskap, finns det ett gott medarbetarskap. 

Medarbetarens roll är ett centralt tema i avhandlingen. 

Samarbetet mellan ledaren och medarbetarna är uppbyggt med det ultimata målet av 

att utveckla medarbetarna till nya ledare som arbetar för att uppnå nya mål. Forskarna 

McNamara och Trumbull, som studerar relationen mellan förmannen och 

medarbetarna från ett psykologiskt perspektiv, hävdar att medarbetarna blir ledare via 

medvetna och omedvetna processer av imitation (McNamara & Trumbull, 2009:19). I 

enlighet med denna tankegång så skulle alla individer kunna bli bra ledare, vilket 

betyder att goda ledarskapsegenskaper kan uppnås via imitation vilket ifrågasätter 

genetikens roll, och tankegången att specifika personer föds till ledare. Växelverkan 

mellan förmannen och medarbetaren är av stor betydelse för att vardera parten skall 

kunna ansvara för sin del av synergin för att uppnå de gemensamma målen (Chaleff, 

2009). Faktumet att människan lär sig från födseln att imitera beteende i hennes 

omgivning är en självklarhet, tanken om att denna utveckling fortsätter livet ut och på 

alla plan kan kännas främmande, men dock i alla grader naturlig. Förmannens och 

medarbetarens relation och dess betydelse behandlas vidare i stycket 2.7. 

Det är viktigt att ledaren är medveten om hans eller hennes ledarskapsstil och vilka 

slags beteenden indikerar stöd, pålitlighet samt kompetens (Bass och Bass, 2008; 

Abbas, Murad, Yazdani och Asghar, 2010), samtidigt vad som indikerar det motsatta. 

Det svaga ledarskapet behandlas i stycket 2.3.  Förmannen kan uppmuntra till ett 

specifikt beteende med hjälp av belöningar och positiv feedback, medan negativt 

beteende kan strävas till att elimineras med hjälp av något slag av straff eller 

uteblivenhet av belöningar. I relation till förmannens roller finns det enligt Bass och 

Bass (2008) ett antal paradoxer som kan utforma utmaningar. Dels bör en förman 

kunna delegera, och ha ajour utan att antyda att denna inte har förtroende för 

medarbetaren. Det kan vara en stor utmaning att finna en balansgång i att ha 

tillräckligt mycket kontroll i relation till positionen, samtidigt delegera tillräckligt för 

att indikera existensen av pålitlighet, ansvarsdelande samt att ge utrymme för 
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innovation och autonomi. Meningsfullhet kommer från autonomi då du kan själv 

påverka ditt jobb (Abbas et al., 2012:9).   

2.3 Vad är svagt ledarskap? 

Människan är fixerade på ledare, då vi antar att de är ledarna som har svaren på alla 

våra frågor, lösningen till problemen och vägen till lyckan (Kellerman, 2012). Men är 

alla ledare bra ledare? Ledarskapsteorier tenderar att endast illustrera den ena sidan av 

slanten, då ledaren är stark, karismatisk, framgångsrik samtidigt som det finns en 

annan sida, den sidan med mindre framgångsrika ledare. MacGregor Burns (2003) 

antyder att dåligt ledarskap inte existerar, utan att det är antingen ett bra ledarskap 

eller inget ledarskap alls (MacGregor Burns, 2003:2). I denna avhandling kommer jag 

att påvisa att alla förmän inte är bra ledare och att det finns något som kan 

kategoriseras som dåligt ledarskap, eller alternativt som jag kallar det, svagt ledarskap. 

Inom den engelskspråkiga litteraturen särskiljer de på orden leader och manager, 

medan den svenska översättningen kan i båda fallen vara förman/avdelningschef. 

Särskiljningen i det engelska språket hänför en distinktion mellan den auktoritära 

rollen och personlighetsdragen vilket tillåter vissa nyansskillnader som tyvärr faller 

bort i och med användningen av den svenska översättningen.  

 

Då jag sökte information om dåliga ledare, var Adolf Hitler ett namn som kom allt för 

ofta emot, då dåligt ledarskap inte borde automatiskt korrelera med elakhet eller 

brutalitet. Dåligt ledarskap rör sig i samma banor som ett bra ledarskap då det bygger 

på komplexa relationer som kan variera i en stor grad (Kellerman, 2005: 42). 

Kellerman (2005) delar in dåligt ledarskap i två grundnivåer; ineffektivt ledarskap och 

oetiskt ledarskap (Kellerman, 2005:42). Ineffektivt ledarskap innebär att ledaren 

saknar nödvändiga personlighetsdrag, strategier, (Kellerman, 2005:43) dålig 

kommunikation eller andra orsaker som leder till att det är ett icke-fungerande eller 

ineffektivt ledarskap. Ineffektivt ledarskap behöver inte vara etiskt, samtidigt som 

oetiskt ledarskap kan vara effektivt. Oetiskt ledarskap faller utanför ramarna av 

ledarskap. (Kellerman, 2005:43) Avhandlingen kommer inte att lägga större fokus på 

det oetiska ledarskapet.  

Kellerman identifierar sju drag av inkompetent ledarskap (eng. bad leadership) som 

behandlas kort nedan.  
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Inkompetent ledarskap (eng. incompetent leadership): ledaren samt minst en av 

medarbetarna saknar vilja och/eller kompetens för att upprätthålla effektiviteten. 

Bristfälligt skapande av positiv förändring. 

Stelt ledarskap (eng. rigid leadership): ledaren samt några medarbetare är hårda och 

oflexibla. De är kompetenta, men är motstridiga gentemot förändring, nya idéer och 

information.  

Omåttligt ledarskap (eng. intemperate leadership): ledaren saknas självkontroll och 

blir lätt irriterad av medarbetare vars effektivitet är bristfällig. 

Känslolöst ledarskap (eng. callous leadership): ledaren samt en del av medarbetarna 

är i viss mån känslolösa och saknar förståelse. Ignorering av andras önskningar och 

behov är vanligt. 

Korrupterat ledarskap (eng. corrupt leadership): ledaren samt en del av medarbetarna 

ljuger, fuskar och själ.  De lägger eget intresse före det kollektiva intresset i en större 

mån än vad som kan anses vara vanligt. 

Insulärt ledarskap (eng. insular leadership): ledaren samt en del av medarbetarna 

ignorerar utomstående personers hälsa trots att de är direkt ansvariga för denna. 

Elakt ledarskap (eng. evil leadership): ledaren och en del av medarbetarna använder 

smärta som en metod för makt. Det kan handla om psykiskt eller fysiskt våld. 

(Kellerman, 2005: 44) 

Avhandlingen introducerar termen svagt ledarskap som indikerar att ledarskapet inte 

är bristfälligt i mån om grundkompetensen som är direkt relaterat till det konkreta 

arbetet. Svagt ledarskap syftar på den sociala kompetensen som behövs för att vara en 

bra ledare, inkluderande konflikthantering, kommunikation, relationer, empati, 

intresse samt andra sociala interaktioner som är relaterade till dessa. Saknande av både 

konstruktiv och positiv feedback är ett centralt tema i avhandlingen. Detta är en viktig 

form av kommunikation mellan förman och medarbetare. I Kellermans specificering av 

inkompetenta ledarskapsstilar kan jag identifiera svagt ledarskap dels i inkompetent 

ledarskap, stelt ledarskap, känslolöst ledarskap samt i någon mån i omåttligt ledarskap. 

Dessa ledare saknar inte nödvändigtvis grundkompetensen men saknar de sociala 

interaktionerna som krävs för att vara en stark ledare. I enlighet med Kellermans 
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definition av omåttligt ledarskap saknar ledaren självkontroll vilket kan antyda att 

grundkompetensen inte är närvarande. 

En svag ledare är inte nödvändigtvis en dålig ledare som kan identifieras med 

Kellermans (2005) ovan porträtterade ledarskapsstilar.  En svag ledare är inte heller 

likvärd med en ineffektiv ledare. Då Kellerman identifierar en ineffektiv ledare som en 

person som saknar nödvändiga personlighetsdrag och strategier, så ser jag en svag 

ledare som en person som i princip har kunskapen och kompetensen att leverera ett bra 

och effektivt ledarskap. Detta kan misslyckas av flera olika orsaker som kan vara 

kopplade till personlighetsdrag, förstånd, kemi, relationer, omständigheter eller 

alternativt sociala kompetenser. Möjligheterna är många. Ett svagt ledarskap är högst 

antagligen ett ineffektivt ledarskap men graden kan variera på basen av på vilket sätt 

den sociala kompetensen är bristfällig samt i vilken grad den är det. Kellermans 

definitioner av inkompetenta ledare har en klar indelning av bristfälligheter. Den hårda 

ledaren har bristfällig flexibilitet medan den känslolösa ledaren inte kan ta i beaktan 

andras känslor och önskemål.  En svag ledare, i enlighet med min definition, kan vara 

bristfällig på många plan och i olika grad, vilket innebär att termen är användbar i en 

mera allmän bemärkning. Svagt ledarskap inkluderar likvärdiga element som 

identifieras i Kellermans indelning av inkompetenta ledare. 

Motsatsen till ett bra ledarskap är dåligt ledarskap, medan motsatsen till ett ineffektivt 

ledarskap är ett effektivt ledarskap. Vi talar sällan om ett starkt ledarskap, vilket skulle 

vara motsatsen till ett svagt ledarskap. Ett starkt ledarskap identifieras ofta som ett bra 

ledarskap som är kompetent både på ett operationellt plan och på ett socialt plan. 

2.4 Starka medarbetare- eller de facto svaga? 

Då jag inledde datainsamlingen för avhandlingen fick jag uppfattningen att 

medarbetarna var starka på grund av att de är personer som har starka åsikter och har 

därmed lyckats inta kontrollen i arbetsenheten på förmannens bekostnad. Starka 

individer kan karaktäriseras av personlighetsdrag som t.ex. karismatisk, målmedvetna 

och oförskräckta. Norstedts Svenska ordbok definierar ”stark” som motsatsen till 

”svag”, stark som en skogshuggare, stark som en björn (Norstedts Svenska ordbok). 

Chaleff (2009) identifierar framgångsrika medarbetare som de medarbetare som ger 

ledaren möjligheten att vara den bästa möjliga ledaren och stöder denna i processen att 

vara detta. Det betyder inte att dessa medarbetare är staka som björnar eller 
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målmedvetna personer som är oförskräckta utan att de agerat i enlighet med deras 

rollbeskrivning. 

På basen av de erhållna data introducerar jag benämningen svaga medarbetare som 

syftar på medarbetare som på grund av social inkompetens, rollkonflikter eller 

motsvarande orsaker inte agerar i enlighet med förväntningarna.  Rollkonflikter kan ha 

sin grund i flera olika saker. Dels kan rollkonflikter bero på individens möjligheter att 

inta rollen, en konfusion mellan olika roller eller dåligt specificerade förväntningar 

(Bass & Bass, 2008:320). Svagt medarbetarskap kan ses som en reaktion till svagt 

ledarskap då medarbetaren inser att det finns möjligheter att utöva en grad av 

informell makt. Det blir en självuppfyllande profetia.  

2.5  Förmannens möjligheter att påverka 

Förmannen har en direkt möjlighet att påverka arbetsenhetens medlemmar genom sina 

attityder och andra tillvägagångssätt. Genom att effektivt påverka medarbetarna på ett 

ändamålsenligt sätt, kan gruppen som helhet uppnå de gemensamma målen. Dessa 

prestationer är direkt relaterade till energin, direktiven, kompetensen samt 

motivationen. Ledaren kan påverka prestationerna genom att konkret förklara vilka är 

förväntningarna, hur de kan uppnås, definiera eventuella mätinstrument samt 

implementeringen av dessa. (Bass och Bass, 2008:401) 

Forskare inom arbetsklimatsstudier har traditionellt sett identifierat ledarskapet som 

en signifikant faktor i klimatets existens. Samtidigt har ledarskapsteorietiker 

identifierat klimatet som en del av ledarskapsprocessen. Trots att sammankopplingen 

har fastställts från båda parterna, så har sammankopplingen ofta blivit utanför 

forskningen. (Kozlowski & Dohorty, 1989:546). Ledarskapsforskningen har identifierat 

en sammankoppling mellan medlemmarnas prestationer och det autentiska 

ledarskapet samt beteendets hederlighet (eng. behavioral integrity). Medlemmarnas 

prestationer är utanför avhandlingens syfte, men bör nämnas då det korrelerar direkt 

till arbetsenhetens klimat.  

Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing och Peterson identifierade fyra komponenter 

för att beskriva autentiskt ledarskap.  Personlig medvetenhet (eng. personal 

awareness) syftar på en ledares beteende som indikerar förståelse för personliga 

behov, intressen, motiverande faktorer mm. Balanserad bearbetning (eng. balanced 

processing) syftar på ett autentiskt beteende som betyder att ledaren analyserar 
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relevant data som är till hands före beslutsfattandet. En autentisk ledare tar även i 

beaktan medarbetarnas syn på saken i fråga. Den tredje beteende komponenten är 

transparenta relationer (eng relational transparent), vilket syftar på den autentiska 

ledarens transparenta beteende av att vara tro till sig själv och beteendet reflekterar 

detta. Den sista komponenten är internaliserat moraliskt perspektiv (eng. internalized 

moral perspective) som betyder att i ledarens beteende kan avspeglas dennes moral 

och värderingar. (Walumbwa et al. (2008); se Leroy, Palanski och Simons, (2012):256) 

Dessa komponenter kan ses som, strategier för att motarbeta svagt ledarskap då de 

lägger vikten på förmannens beteende, förståelse, relationer samt dennes moral och 

värderingar. 

Autentiskt ledarskaps ses ofta som en lösning i olika situationer, t.ex. i samband med 

etiska och moraliska frågeställningar. Ledarskapet kan delvis ses som orsaken till dessa 

problematiska situationer eller ses som en engångs biljett till framgång, då ingen vill 

vara icke-autentisk, eller falsk. (Alvesson & Sveningsson, 2013: 43) Forskningen har 

tidigare präglats starkt av den specifika ledarens roll och hur denna påverkar sina 

medarbetare för att uppnå resultat, utan att lägga något större fokus på medarbetarnas 

roll. Avhandlingen ämnar identifiera medarbetarens roll och dennas möjlighet att 

påverka arbetsklimatet. Litteraturen kring det autentiska ledarskapet lägger ett 

klassiskt fokus på ledaren, som genom att vara tro till sig själv kan påverka 

medarbetarna i en positiv bemärkelse och därmed påverka kulturen. Litteraturen 

identifierar autentiska ledare som moralens förebilder, vilket återigen placerar ledaren 

på podiet, på en högre nivå än de andra individerna. (Alvesson & Sveningsson, 2013: 

43) 

 Beteendets hederlighet syftar inte direkt på att vara tro till säg själv, men däremot på 

att bete sig i enlighet vad man förväntar sig av andra personer (Simons, 2002; se Leroy, 

Palanski och Simons, 2012:256). En viktig del av förmanskapet är att fatta svåra beslut 

i situationer där det råder intressekonflikter. Detta kan leda till att en förman inte alltid 

kan stå fast vid sina ord. Simons poängterar att i sådana situationer är det viktigt att 

bära ansvar för de brutna löftena för att tilliten skall upprätthållas (Simons, 2002; se 

Leroy, Palanski och Simons, 2012:256). 

Forskning hävdar att det finns det positivt samband mellan autentiskt ledarskap samt 

medarbetarnas identifikation till organisationen som helhet (Leroy et al., 2012:258). 

Eftersom arbetsklimatet bygger på medlemmarnas dels personliga, men även delade 

uppfattningar om organisationen, kan det dras en parallell mellan autentiskt ledarskap 
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och ett positivt arbetsklimat. Då förmannen agerar i enlighet med sina ord, och vid 

undantagsfall då detta inte sker, så förser han/hon medarbetarna med en valid 

förklaring. Tillit och goda relationer påverkar direkt arbetsklimatet.   

2.5.1.1 Feedback och kommunikation 

Positiv och negativ feedback är av de vanligaste sätten att påverka och förstärka 

medarbetarens eller kollegans prestationer. Negativ feedback är önskvärt att ses som 

konstruktiv kritik för att kunna förbättra prestationerna, medan positiv feedback 

indikerar framgång. Feedbacken kan ges inofficiellt i en specifik situation, eller till 

exempel i form av ett utvecklingssamtal. Enligt Bass och Bass (2008) är erhållen 

negativ feedback ofta mera trovärdig och konstruktiv ifall medarbetaren anser att 

förmannen är kunnig (Bass och Bass, 2008:403).  

Forskare identifierar direkt kommunikation som den viktigaste källan till 

kommunikation mellan förmannen och medarbetarna (Bass och Bass, 2008:403). En 

förmans sätt att kommunicera har en stor vikt och reflekterar direkt till dennes 

trovärdighet som förman. En karismatisk person som är framträdande kan tolkas som 

att vara kunnig, medan en person som håller sig i skuggan kan tolkas som inkompetent. 

Genom en välfungerande kommunikation och effektiva kommunikationskanaler kan 

enheten tillsammans bygga upp ett välfungerande samarbete för att uppnå de 

gemensamma målen. Det är noterbart att kommunikationen och feedbacken är extremt 

viktig både för förmannen och även för medarbetaren. Planeringen av 

kommunikationskanalerna bör ta i beaktan olika parters behov, inkluderande både 

förmannens och medarbetarnas möjligheter att kommunicera deras synpunkter till 

varandra samt möjligheten för informationen att på ett ändamålsenligt sätt 

kommuniceras mellan de olika individerna (Chaleff, 2009:60-61).  

2.6 Medarbetarens roll 

Inom ledarskapsteorier har oftast ledaren haft den centrala rollen, medan 

medarbetarens signifikans har erhållit väldigt lite uppmärksamhet. Traditionellt sett 

har ledaren besuttit makten, men detta är inte alltid situationen. Medarbetarens roll 

kommer att diskuteras i detta stycke, övergående till nästa stycke som fokuserar på 

medarbetarens möjlighet att påverka. 
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För att det skall finnas ett förmanskap, så bör det finnas minst två parter. 

Medarbetararen har en viktig roll i relationen till förmannen. Relationen kan ses som 

en process, där förmannen ansvarar för att motivera och engagera medarbetaren för att 

slutföra den givna uppgiften. Samtidigt påverkar medarbetarens kompetens i vilken 

grad förmannen engagemang är nödvändigt. (Bass och Bass, 2008: 368; Bass och 

Stogdill, 1990:20) Om jag vänder på slanten så kan det konstateras att förmannens 

kompetens påverkar i vilken grad medarbetaren bör engagera sig i angelägenheter som 

kanske inte direkt faller under dennes ansvarsområde, vilket ger ett helt annat 

perspektiv på scenariot. 

Medarbetarnas sätt att funktionera i rollen som medarbetare kan delas in i enlighet 

med två dimensioner. Den första dimensionen kategoriserar medarbetarna på basen av 

förhållandet till själva engagemanget och initiativtagande tänkande. Tänker 

medarbetaren själv eller förväntar denna att förmannen tänker för dennes skull och 

löser eventuella problem. Den andra dimensionen syftar på engagemanget av att bidra 

med en positiv energi till organisationen som helhet, alternativt bidra med negativ 

energi eller passivitet. (Riggio, Chaleff, Lipman-Bulen, 2008:7) 

På basen av de ovan nämnda dimensionerna kan man identifiera fem olika kategorier 

av medarbetare. Den första typen av medarbetare kallas för fåret (eng. The Sheep) som 

är en medarbetare som förväntar sig att förmannen skall tänka för dennes del och 

motivera dem. Den andra kategorin av medarbetare är de som alltid säger ”ja” (eng. 

The Yes-people). Dessa individer tenderar att ha en väldigt positiv inställning till 

arbetet och förmannen, och utför uppgifterna då detta ombes. Lika som fåren, så 

förväntar dessa medarbetare att förmannen tänker för dem, då de får lön för att tänka. 

Medarbetarna som alltid säger ja tenderar ha svagt initiativtagande. Den tredje 

kategorin av medarbetare är de som känner sig alienerade (The alienated).  Dessa 

medarbetare förväntar sig inte att förmannen skall tänka för dem, utan gör det själv. De 

alienerade medarbetarna tenderar att ha en viss negativ energi och är i hög grad 

skeptiska mot förändringar. Dessa personer är de som anser att det är endast de som 

vågar ställa sig emot ledarskapet. (Riggio et al., 2008:7-8) Både fåret och medarbetarna 

som alltid säger ”ja” samt i viss mån den alienerade medarbetaren kan kategoriseras 

som svaga medarbetare. De två först nämnda kan ses som svaga medarbetare då de 

saknar initiativtagande och förväntar sig att förmannen tänker för deras del vilket 

antyder att det kan finnas en bristfällig grundkompetens och social kompetens. Den 

alienerade medarbetaren är skeptiskt mot förändring och anser att denna kan ställa sig 
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emot ledaren. Detta antyder att det kan finnas en rollkonfusion samt brist på respekt 

och därmed ett inslag av svag medarbetarskap. 

Den fjärde kategorin av medarbetare är de pragmatiska medarbetarna (eng. The 

pragmatics). De pragmatiska individerna kan anses vara passiva i en viss grad. De 

tenderar att förhålla sig neutrala i osäkra situationer, och fattar besluten då de kan 

förutspå åt vilket håll vinden vänder. Den sista kategorin av medarbetare är stjärn 

medarbetaren (eng. The star follower). Denna medarbetare anser själva att de är i hög 

grad aktiva och delar med sig en positiv energi till gruppen. Dessa individer accepterar 

inte blint ledarens order utan att göra en egen bedömning av situationen och ifall 

nödvändigt ger konstruktiva förslag för förbättring. Dessa personer kan anses ha 

ledarskaps egenskaper och kan ofta kallas ledarens högra hand. (Riggio et al., 2008:7-

8) Danielsson (2012) poängterar att medarbetarna borde ses som en produkt från en 

relation istället för att se denna som ett färdigt paket med en specifik stämpel av 

karaktärsdrag som skiljer medarbetarna från varandra.  

2.6.1 Medarbetarens möjlighet att påverka 

Medarbetarens roll har under senaste åren fått en betydligt större betydelse än den haft 

tidigare, då forskningen har antagit en ny synvinkel; medarbetarens. Den engelska 

termen ”followership” har introducerats som komplement till ”leadership” (Oc & 

Bashshur, 2013: 919). Uppdateringen av terminologin indikerar att den än så länge 

tunna forskningen om medarbetarnas signifikans kommer att ta ny vind i seglen. 

Medarbetarna och förmannen agerar båda inom en social kontext, vilket innebär att 

möjligheterna att påverka den andra parten är en tvåsidig väg (Oc & Bashshur, 

2013:921). Förmannens möjligheter att påverka behandlades tidigare, medan 

medarbetarens möjligheter att påverka förmannen diskuteras i följande stycke. 

Litteraturen dras automatiskt in på ämnet makt (eng. power) vilket innebär att en 

person kan ha inflytande över en annan person på basen personlig makt eller makt 

bunden till en position (eng. personal power, positional power). Jag kommer inte att 

gå djupare in på de olika formerna av makt som en person kan inneha, då det inte 

korrelerar med syftet för avhandlingen. 

Riggio et al. (2008) lyfter fram den psykologiska tecknade figuren med två hundar som 

utbyter tankar om deras ägare. Den ena hunden konstaterar ”Människor är svåra att 

lära, men då du en gång klarat det så är de ganska förutsägbara.  Jag har insett att då 
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jag skäller så slutar han med vad han gör och lagar mat till mig. Då jag vill gå på en 

promenad så skrapar jag golvet med mina klor, det ger honom signalen att han skall 

sätta på sin rock och komma ut och hålla mig sällskap.  Då jag behöver 

uppmärksamhet, sätter jag mig bredvid honom och han börjar stryka mig. Jag behöver 

inte säga något, allting sker automatiskt”. (Riggio et al., 2008:11) Om vi avspeglar 

denna situation till organisatoriskt beteende och leker med tanken att det de facto är 

förmannen som följer medarbetarnas signaler och agerar därmed i enlighet med 

dennas vilja. Detta ger ett helt nytt perspektiv på relationen mellan förmannen och 

medarbetarna.  

Medarbetarens feedback till förmannen kan vara av stort värde (Oc & Bashshan, 

2013:922) ifall den är framställd på ett rättfärdigt vis. Genuin feedback ger förmannen 

konkreta exempel på vad denna gör rätt respektive fel. Förmannens agerande påverkar 

gruppen som helhet, såväl i form av arbetsklimatet som i form av prestationer och 

effektivitet. Medarbetaren kan vara känslig att ge konstruktiv feedback  ifall den känner 

att relationen saknar tillit. Medarbetaren kan påverka förmannen i form av inflytande 

som kan variera beroende på relationens karaktär. Medarbetare som har en relation på 

hög nivå är mera inflytanderika jämfört med medarbetarna som har en relation på en 

lägre nivå eller som hör till den yttre cirkeln. Rationellt inflytande är en effektiv 

kommunikationskanal då medarbetaren kan inneha relevant information från fältet 

som förmannen inte nödvändigtvis är medveten om (Oc & Bashshan, 2013: 922). I 

enlighet med litteraturen inom socialpsykologin, har individer en tendens att vilja vara 

omtyckta (Ellemers, Doosje & Spears, 2004; se Oc & Bashshan, 2013:922) vilket kan ha 

en inverkan i medarbetarens möjligheter att påverka förmannen. 

I samband med teorier om socialt inflytande (eng. Social Impact Theory) framkommer 

följande attribut; inflytande, styrka, omedelbart, distans och makt (Oc & Bashshan, 

2013:922). Det bör noteras att dessa attribut inte är på något vis endast kopplade till 

medarbetare, detta är allmän terminologi som framkommer i en stor del av 

ledarskapslitteraturen. En noterbar skillnad är att medarbetarens inflytande inte 

kanske är omedelbart beroende på förmannens distans och kunskap, men detta 

exkluderar inte faktumet att det finns en möjlighet att påverka och att ha inflytande. I 

samband med avhandlingen kommer attributet styrka att ha en signifikant roll, då 

detta i enlighet med Oc och Bashshan (2013) varierar i dimension beroende på ålder, 

status, likheter med respondenten, självförtroende, kompetens, trovärdighet och sätt 

att agera (Oc & Bashshan, 2013: 924).  
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2.7 Förmannens och medarbetarnas relation 

Fokusen inom ledarskapsforskningen har tenderat att vara på ledaren som individ och 

hur dennes möjligheter att påverka medarbetarna och andra personer i dennes 

omgivning, för att uppnå de gemensamma målen som är utsatta av ledaren själv. 

Forskare hävdar (Goffee och Jones, 2013; Chaleff, 2009; Chambell et al., 2008:558) att 

hemligheten till ett framgångsrikt ledarskap ligger i relationen mellan förmannen och 

medarbetarna. De lyfter fram ledarskap från ett sociologiskt perspektiv, där ledarskapet 

är kontextuellt, relations relaterat samt icke-hierarkiskt (Goffee & Jones, 2013: 208). 

Detta stycke kommer att diskutera förmannens och medarbetarnas relation och dennes 

signifikans. 

Relationen mellan förman och medarbetare bygger på att förmannen förväntas erbjuda 

medarbetarna möjligheterna och direktiven att kunna genomföra uppgiften medan 

medarbetaren förväntas genomföra uppgiften enlighet med direktiven (Champbell et 

al., 2008:559) Gemensamma mål och riktningar är ofta uppställda av ledaren för att 

motivera och engagera medarbetarna till att uppnå dessa. Paralleller har dragits mellan 

aktiva ledare och effektiva medarbetare (Bass och Bass, 2008; 137), vilket antyder att 

kvaliteten av relationen mellan förmannen och medarbetarna har en direkt koppling till 

medarbetarnas arbetssätt och därmed även klimatet i gruppen. Aktiviteten bör dock 

vara ändamålsenlig och rätt fokuserad, då forskningsresultat indikerar att 

meningsfullhet till arbetet kommer från autonomi då du själv har möjligheten att 

påverka ditt arbete (Abbas et al., 2012:9)  

Forskare identifierar vikten i förmannens och medarbetarnas relation för att uppnå ett 

framgångsrikt ledarskap (Goffee och Jones, 2013; Chaleff, 2009; Chambell et al., 

2008:558) samtidigt som olika ledarskaps strategier identifieras för att bygga 

önskvärda relationer till medarbetaren (Torrington, Hall & Taylor, 2008:495). 

Litteraturen domineras av utgångspunkten att relationen är på förmannens villkor och 

att denna kan manipulera relationen enligt eget tycke. Avhandlingen strävar att 

identifiera tyngdpunkten i medarbetarnas roll i scenariot. Chaleff (2009) poängterar 

vikten i att inse de olika byggstenarna som bildar en välfungerande grupp som helhet. 

Ledare kan både vara fokuserade på uppgifter (eng. task oriented leadership) 

alternativt vara beredd att bygga upp sociala relationer genom vilka denna kan stöda 

och motivera medarbetarna. Denna förman kan anses vara relationsorienterad (eng. 

relations oriented leadership). Detta kapitel diskuterar de paradoxala relationerna som 
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existerar mellan ledare och medarbetare, följande av en diskussion om medarbetarens 

roller. 

Det engelska språkets terminologi använder ofta termen ”follower” som indikerar att 

det finns en eller flera personer som styr och leder medan de andra följer. Jag kommer 

att använda mig av det svenska order medarbetare, då jag anser att ordet reflekterar 

över dynamiken och identifierar den viktiga rollen som dessa personer har i den sociala 

kontexten. I enlighet med den engelska terminologin som skiljer på ”leaders” och 

”followers”, kan det misstros att relationen är ensidig. Enligt Chaleff (2009) är 

relationen inte alls ensidig, medarbetarna spelar ofta en speciellt viktig roll och har 

stora möjligheter till att påverka förmännen. Relationen påverkas starkt av vilka 

förväntningar förmannen har på medarbetarna, och vilken roll denne förväntas ha. Det 

engelska ordet ”follower” kan betraktas felaktigt som svagt, då det egentligen är ordet 

”leadership” som har en speciell styrka. (Chaleff, 2009:13, 18; Dixon & Westbrook, 

2003: 20)  

Även om ledaren har den formella makten i relationen, så har medarbetarna även en 

specifik roll. Medarbetarna har specifik kunskap och erfarenheter som ledarna inte har 

och vilka de inte vill gå miste om (Chaleff, 2009:18), vilket ger dem en form av makt. 

Det kan vara branschkännedom eller en speciell kontakt till kunder som är av stor 

betydelse. Förmannens och medarbetarens förväntningar och inställningar till själva 

ledarskapet påverkar gruppens dynamik och relationer (Bass och Bass, 2008: 395). Om 

förmannen ser sig själv som en person i gruppen som skall fatta besluten medan 

medarbetarna utför arbetet, kan detta leda till ett dåligt fungerande samarbete. Samma 

slutsats får vi antagligen ifall medarbetarna anser att förmannen endast strävar till att 

uppnå de gemensamma målen för att erhålla en större personlig kompensation. Till 

skillnad från dessa, kan förmannen se sig själv som en inspiration med en eftersträvan 

att med hjälp av ett välfungerande samarbete uppnå de gemensamma målen och 

avnjuta de eventuella kompensationerna som är relaterade till resultaten. Detta torde 

ha en motiverande effekt på medarbetarna, då förmannen indikerar att de är lika värda 

och att denne har en mera stödande och motiverande roll än en diktatorisk roll. 

Framgångsrika ledare frambringar förändring i medarbetarna.  

Forskning (Bass och Stogdill, 1990; Tse, Dasboroughb och Ashkanasya; 2008) 

indikerar att förmän tenderar att på grund av tidsbrist och mån av möjligheter, bygga 

upp bättre relationer till en eller ett fåtal av medarbetarna. Denna form av agerande 

kan leda till negativt laddade reaktioner bland medarbetarna då denna form av 
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beteende kan anses vara orättvist (Tse et al., 2008: 196). De medarbetare som har en 

bättre relation till förmannen kan se relationen som en tvåsidig väg, som ett 

partnerskap, medan de som är en del av den yttre cirkeln kan se relationen från en 

hierarkisk synvinkel med en enkelriktad väg. Att bygga upp en välfungerande relation 

som bygger på respekt kan ses som en strategisk plan från medarbetarens sida, trots att 

genuina relationer bygger på genuin vilja av att ingå denna. (Chaleff, 2009:81) Denna 

indelning av medarbetare i så kallade inre och yttre cirklar kan leda till en klar obalans i 

mån om möjligheter att framskrida. Även om den inre cirkelns medlemmar erhåller 

mera uppmärksamhet och möjligheter, så tenderar dessa medarbetare att få dela 

förmannens misslyckanden (Bass och Stogdills, 1990:334). En god relation mellan 

medarbetare och förman kan även leda till diverse intressekonflikter. 

Rollerna mellan förmannen och medarbetarna framskrider genom en interaktiv 

process av rollskapande; roll tagande, roll görande samt skapande av rutiner i relation 

till rollen (Graen & Scandura, 1987; se Kozlowksi & Dohorty, 1989:547).  Enligt 

Kozlowksi och Dohorty bygger första delen av processen på att kartlägga 

medarbetarens möjligheter och talanger, (Kozlowksi & Dohorty, 1989: 547) varefter en 

överenskommelse görs i mån om möjlighet gällande delning av information, 

övervakande, arbetsuppgifter, medarbetarens möjligheter att påverka beslut och frågor 

gällande autonomi och auktoritet (Graen & Scandura, 1987; se Kozlowski & Dohorty, 

1989:547). Rutinskapandet uppfylls då parterna agerar enlighet med 

överenskommelserna.  

Rollen som ledare kan vara väldigt utmanande då medarbetarna inte alltid är 

tillfredsställda med de givna riktlinjerna. Negativa attityder gentemot förmannen tillför 

negativa attityder i gruppen vilket bidrar till en negativ atmosfär (Chaleff, 2009:65), 

vilket bidrar till ett negativt arbetsklimat. Konflikter har en stor inverkan på 

arbetsklimatet och behandlas genomgående i följande stycke. 

2.7.1 Konflikter 

Ett afrikanskt talspråk säger ”When the elephants fight, it is the grass that suffers” 

(Chaleff, 2009:79). Organisationer är byggda av människor och det är naturligt att det 

uppstår konflikter. Konflikter kan även ha en produktiv effekt i situationer då de är 

korrekt hanterade (Chaleff, 2009:79). 
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Enligt Xin och Pelleds forskning (2003) om 72 förman-medarbetare relationer uppstår 

det både emotionella och kognitiva konflikter som utformar en struktur på basen av två 

faktorer; dels emotionella konflikter och en kombination av emotionella konflikter och 

konflikter relaterade till den specifika uppgiften. Forskningsresultaten indikerade att 

både emotionella konflikter och konflikter med kombination av emotion och konflikter 

relaterade till uppgiften, hade en negativ inverkan på förmannens beteende. (Bass och 

Bass 2008:319) 

Rollkonflikter kan ha sin grund i flera olika saker. Dels kan rollkonflikter bero på 

individens möjligheter att inta rollen, en konfusion mellan olika roller eller dåligt 

specificerade förväntningar (Bass & Bass, 2008:320). Bass och Stogdill (1990) hävdar 

att förändringsorienterade ledares (eng. transformational leaders) tankesätt har en 

positiv inverkan på deras möjligheter att hantera konflikter då de är medvetna om 

deras egna starkheter och svagheter (Bass & Stogdill, 1990:116). Konflikter kan ofta 

uppstå i situationer av förändring. Förändringsorienterade ledare har förmågan att 

finna balansen mellan genomförandet av förändringen och upprätthållandet av 

respekten till det förflutna.  

Då det existerar konflikter mellan förmän uppstår det automatiskt ett emotionellt krav 

på medarbetarna (Chaleff, 2009:79) vilket har en negativ inverkan på arbetsklimatet. 

Medarbetarna kan känna pressen av att de bör välja sida eller preferera den ena över 

den andra.  Eftersom förmännen har en gemensam uppgift och gemensamma mål från 

organisationens perspektiv, är det extremt viktigt att förmännen leder från fronten och 

visar exempel. Konflikter splittrar gruppen och det är medarbetarna samt de 

gemensamma målen och visionerna som lider.  

2.7.2 Medarbetare som ledare – ”In order to be a leader, a man must 

have followers” (Dwight D. Eisenhower) 

Personer kan inneha flera olika roller beroende på situationen denna befinner sig i. En 

person kan vara medarbetare i vissa situationer, medan de är ledare i andra. Detta här 

gäller både i organisationer, såväl som i det personliga livet. Det effektivaste sättet att 

lära sig leda kan anses vara genom att arbeta med en god ledare (Chaleff, 2009:30). Det 

aboriginska folket levde i Australien ända tills engelsmännen invaderade landet år 1788 

(Sveiby, 2009:341). Folket hade en väldigt intressant syn på ledarskap, gemenskap, 

relationer och hållbar utveckling i samhället. Lagarna för det Nhunggabarra folket var i 

form av berättelser som signalerade hur en medlem i samhället förväntades vara 
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(Sveiby, 2009:347).  På basen av den erhållna data identifierar jag svaga medarbetare 

som individer som på grund av social inkompetens, rollkonflikter eller motsvarande 

orsaker inte agerar i enlighet med förväntningarna som rollen hänför. 

Den sociala regeln om att inte påtvinga egna åsikter på andra individer syftar på att låta 

individer bilda sina egna uppfattningar genom att uppleva saker, göra misstag och lära 

sig av dessa. Man bör undvika påtvingande av egna åsikter även om du själv är expert i 

ämnet. (Sveiby, 2009:247) Trots att dessa sociala regler är uppbygga för tiotusentals år 

sedan, så kan de även tillämpas i dagens relationer då de betonar kommunikationen 

mellan de olika parterna. Enligt dessa sociala lagar är kunskap ett kollektivt ting som 

bör delas med alla och landet, att det inte försvinner då innehavaren av kunskapen dör. 

(Sveiby, 2009:347) Lagen antyder även att kunskap är förknippat med ansvar, då 

kunskapsinnehavaren svarar för alla berörda och inte endast sig själv (Sveiby, 

2009:347). 

Den fjärde sociala lagen bland Nhunggabarra folket hävdar att rollerna i samhället bör 

delas, för att undvika att en individ ansvarar för en hel kunskapskedja. Nhunggabarra 

folket delade upp rollerna i samhället i expertområden som byggde på tanken att alla 

kunde vara expert/ledare inom olika områden. En individ kunde vara ledare inom 

fiske, medan en annan ledde kunskapsområdet jakt. Detta betydde att alla män var 

ledare inom något område och innehöll rollen som medarbetare inom de andra 

områdena. (Sveiby, 2009:347) Detta arrangemang bygger dels upp en stark 

samhörighet, då alla individerna i gruppen är medveten och har erfarenhet om de olika 

rollerna och det existerar en ständig rotation mellan dessa. Detta arrangemang kan 

avspeglas tillbaka till nutida läge då dynamiken ofta är den samma. En person som är 

ledare i en situation är följare i en annan och kan stöda dennes ledare genom att vara 

en bra följare (Cavell, 2007:142).  

En gemensam faktor för dessa sociala lagar som tillämpades av Nhunggabarra folket är 

samhörigheten, gemenskapen, kommunikationen och det gemensamma ansvaret. 

Ledaren ansvarar dels för medarbetarna och arbetsgruppen som en helhet, men 

samtidigt kan det dras paralleller till Chaleffs (2009) teorier om medarbetarnas roll i 

funktionen. Trots att dessa sociala lagar som illustreras genom berättelser från 

tiotusentals år tillbaka, finns dessa samma sociala fenomen än idag och kan delvis 

tillämpas i dagens ledarskapsteorier.  
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Chaleff (2009) identifierar fyra dimensioner i relationen mellan medarbetare och 

förman. En medarbetare som stöder förmannen i hög grad och även utmanar denna i 

hög grad, kan ses som en partner relation (eng. the partner). Den andra dimensionen 

är stilen av implementering (eng. the implementer) som indikerar hög grad av stöd och 

låg nivå av utmanande. Denna form av medarbetarstil kan anses vara ett ideal läge för 

en ledare, då medarbetaren fungerar som ett stort stöd, men inte ifrågasätter eller 

utmanar denna. Beslut som aldrig ifrågasätts genererar lätt resultat av negativ 

karaktär, då medarbetaren med en låg nivå av utmaning inte kommunicerar öppet om 

eventuella problem som den identifierar. (Chaleff, 2009:41) Grunden för en 

välfungerande relation är öppen kommunikation mellan parterna. Den tredje 

dimensionen av medarbetare som Chaleff lyfter fram är individualisten (eng. the 

individualist) som erbjuder stöd på en låg nivå och utmanar ledaren på en hög nivå. 

Personen i enlighet med denna karaktär är inte rädd för att uttrycka sina åsikter om 

ledarens sätt att operera och dennes policy och procedurer. Dessa personer identifierar 

jag som svaga medarbetare, då de inte agerar i enlighet med hur en bra medarbetare 

förväntas göra, med andra ord stöda förmannen för att vara den bästa möjliga förman. 

(Chaleff, 2009:41) En ändamålsenlig nivå av utmaning kan vara önskvärd och leda till 

en ökad effektivitet, men en låg nivå av stöd indikerar att det finns bristfälliga sociala 

kompetenser.  

Den sista dimensionen av medarbetare som Chaleff identifierar är personer som följer 

en låg nivå av stöd och en låg nivå av utmanande, resursen (eng. the resource). Denna 

person gör exakt som denne är ombedd att göra, men ingenting utöver detta. (Chaleff, 

2009:41-42) Orsaken till detta beteende kan vara av flera slag och är inte signifikant. 

Denna typ av beteende har en inverkan på gruppdynamiken som helhet och påverkar 

relationerna i gruppen. Det kan vara en utmaning att bygga upp en ”vi” känsla om det 

finns flera individer som agerar i enlighet med den fjärde dimensionen, som en resurs. 

”By staying aware of our reactions to those we follow, we learn to be more sensitive to 
our effect on those we lead” (Chaleff, 2009:30) 

Fritt översatt till svenska uttrycker Chaleff att genom att vara medvetna av våra 

reaktioner till de som följer oss, lär vi oss att vara mera medvetna om våra effekter på 

de som vi leder. Principen kan jämföras med den Gyllene regeln som indikerar att du 

skall behandla andra som du vill bli behandlad själv. Detta förklarar tankegången i att 

personer kan inneha flera roller beroende på situationen och relationen, men det 

ändrar inte faktumet att andra personer blir påverkade av vårt agerande. Rollerna kan 
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ses som en kedja, vilket innebär att kommunikationen, informationsfördelningen och 

agerande i enlighet med rollerna är väsentlig mellan de olika parterna. 

2.8 Sammanfattning av teoretiska referensramen 

Den teoretiska referensramen har ämnat att i mån om möjlighet erbjuda en definition 

på begreppet arbetsklimat och har även skildrat över utmaningarna som medföljer 

denna. Arbetsklimatet existerar både på individuella plan (psykologiskt arbetsklimat) 

samt på ett gemensamt plan (organisatoriskt arbetsklimat). Arbetsklimatet utsätts för 

ständiga förändringar och är svårt att hantera.  

Den teoretiska referensramen ämnar lyfta specifikt fram medarbetarens roll, då den 

ofta hamnar i skymundan. Bakom en framgångsrik ledare finns oftast framgångsrika 

medarbetare som med sin insats bidrar till ledarskapet. Litteraturen har introducerat 

termen ”followership” som ett komplement till termen ”leadership”. Ledarskap 

existerar på olika nivåer och är inte bundna till specifika roller, utan kan ses som ett 

roterande fenomen mellan de olika parterna. Detta lägger hög prioritet på 

kommunikation, informationsfördelning, relationer samt andra former av både 

organisatorisk och social kompetens.  

Avhandlingen introducerar fenomenet svaga ledare kompletterat med svaga 

medarbetare, vilket är det centrala temat i avhandlingen. 

Människan är fixerad på ledare och vi porträtterar dem ofta som starka personer med 

lösningen till alla våra problem (Kellerman, 2012). MacGregor Burns (2003) hävdar att 

ett dåligt ledarskap inte existerar (MacGregor Burns, 2003:2) medan Kellerman (2005) 

identifierar olika former av ineffektiva ledarskapsmetoder (eng. bad leadership). Jag 

hävdar att det finns något som kan kategoriseras som ineffektivt ledarskap, eller svagt 

ledarskap. En svag ledare är inte nödvändigtvis en dålig ledare, en svag ledare är inte 

heller likvärd med en ineffektiv ledare. Jag identifierar en svag ledare som har grund 

kompetensen att utföra arbetet, men saknar den sociala kompetensen vilket utgör ett 

svagt ledarskap. Social kompetens hänvisar till kommunikation, 

informationsfördelning, relationer, konflikthantering samt liknande sociala 

interaktioner som är nödvändiga för att upprätthålla ett bra och effektivt ledarskap. 

Forskare identifierar direkt kommunikation som den viktigaste källan till 

kommunikation mellan förmannen och medarbetarna (Bass och Bass, 2008:403). 
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På basen av min forskning introducerar jag benämningen svaga medarbetare som 

syftar på medarbetare som på grund av social inkompetens, rollkonflikter eller 

motsvarande orsaker inte agerar i enlighet med förväntningarna. Rollkonfusion kan 

bero på varierande orsaker, till exempel i den svaga ledarens bristfälliga 

kommunikation. Svagt medarbetarskap kan ses som en reaktion till svagt ledarskap då 

medarbetaren inser att det finns möjligheter att utöva en grad av informell makt vilket 

leder till en självuppfyllande profetia.  

Förmannens relation till medarbetarna kan variera då det finns en tendens att utveckla 

relationer på en högre nivå med en eller ett fåtal individer, och därmed dela in 

medarbetarna i inre och yttre cirklar. Konflikter som uppstår inom arbetsenheten och 

hanteringen av dessa har en direkt inverkan på arbetsklimatet. Ledarskapsstilen kan 

påverka arbetsklimatet i en hög grad. Autentiskt ledarskap anses ha en positiv inverkan 

på arbetsklimatet då ledaren är tro till sina ord och arbetar i enlighet med dennes 

predikan för att bilda en välfungerande entitet. Autentiska ledare gynnar en så kallad 

”vi” känsla i gruppen och bidrar till arbetsvälbefinnandet vilket kan ses som ett 

botemedel till ett svagt ledarskap. 
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3 METOD 

Metodkapitlet kommer att redogöra för grunden till den empiriska delen till 

avhandlingen. Jag kommer att inleda kapitlet med en kort diskussion om 

forskningsfrågan och dess syfte. Därefter övergår jag till en genomgång av 

forskningsfilosofin, angreppssättet samt forskningsdesignen. De två använda 

datainsamlingsmetoderna kommer att behandlas i en skild genomgång samt diskuteras 

samtliga implikationer relaterade till dessa. Kapitlet avslutas med en diskussion om 

forskningsetiken. 

3.1 Forskningsuppgift 

Forskningen ämnar undersöka hur relationen mellan förmannen och medarbetarna 

påverkar arbetsklimatet i en arbetsenhet. Fokusen kommer att ligga starkt på svaga 

ledare. 

3.2 Forskningsfilosofi 

Forskningsfilosofin ämnar förklara sättet som forskaren ser på världen vilket påverkar 

forskningens strategin och valet av metoden (Saunders et al. 2007:101). Litteraturen 

skiljer på tre epistemologiska angreppssätt till vetenskaplig forskning; positivistiskt, 

realistiska, social konstruktivistiskt (Easterby-Smith et al., 2008; Saunders et al.2007). 

Det positivistiska angreppssättet utgår ifrån att det finns totala sanningar och det är 

forskarens uppgift att hitta dessa (Easterby-Smith et al., 2008:85). Den positivistiska 

epistemologin tenderar att föredrar att kunna generalisera sociala observationer och 

använda existerande teorier på basen av vilken forskaren ställer upp hypoteser som 

testas och fastställs eller förkastas. (Saunder et al.2007:103).  

Den realistiska epistemologin antyder att objekten existerar på ett alternerande plan 

som inte är kopplat till människans medvetande. Lika som den positivistiska 

epistemologin har den realistiska epistemologin ett kunskapsskapande angreppsätt till 

vetenskap med tyngdpunkten i datainsamlingen och processen att förstå denna. Den 

realistiska epistemologin kan delas in i direkt realism och kritisk realism. Den direkta 

realismen kan kortfattat definieras som ”det du ser är det du får”, medan den kritiska 

realistiska synpunkten hävdar att det vi upplever är inte upplevelser i sig, utan 

reflektioner av den riktiga världen. (Saunders et al. 2007:105)  
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Mitt epistemologiska angreppssätt är delvis tolkande och förklarande (eng. 

interpretivism), då forskningen undersöker sociala aktörer i sin naturliga kontext, och 

har även ett inslag av positivistisk epistemologi i formen av att skapa ny kunskap från 

en synvinkel som inte är välstuderad (Saunders et al. 2007:106). Den erhållna data har 

ett starkt inslag av de dominanta medarbetarna och de svaga förmännen som är en 

synergi som är en ovanlig forskningsvinkel. 

Mitt ontologiska synsätt bygger på det subjektivistiska synsättet, då sociala fenomen 

bygger på de sociala aktörernas förväntningar och handlingar (Saunders et 

al.2007:108).  Detta i kombination med det sociala konstruktivistiska synsättet (eng. 

social constructionism) som lägger vikten på forskarens förpliktelse att studera den 

subjektiva motivationen som är bakomliggande faktorer och pådrivare till de sociala 

handlingarna (Saunders et al.2007:108). Det sociala konstruktivistiska synsättet utgår 

ifrån att det inte finns någon absolut sanning. Metoder som lämpar sig till detta synsätt 

är t.ex. etnografi och action forskning. (Easterby-Smith et al., 2008:85) Angreppsättet 

till min forskning är en blandning av realistiska och det socialt konstruktivistiska 

synsättet. Eftersom forskningen bygger på data som bygger på individers beteenden i 

relation till varandra i ett naturligt kontext, så kan man anta att det finns ett visst 

beteende mönster som påverkas av de olika rollerna som individerna har i 

organisationen. Samtidigt så anser jag att då forskningen undersöker människors 

beteenden och relationer, så finns det ingen absolut sanning. 

3.3 Angreppssätt 

Teorin använd i avhandlingen bygger på i stor del på andrahands källor i form av 

böcker, journaler, tidningar och artiklar samt tredjehands källor i form av ordböcker 

och encyklopedier. Jag har även använt mig av litteratur från förstahands källor i form 

av avhandlingar. (Saunders et al. 2007:66) Den använda litteraturen kommer dels från 

tryckta källor och från databaser. Vid sökningen i databaserna använde jag mig både av 

åtkomsten till journalerna via Hanken och av Google Scholar. Sökorden jag använde 

mig av var: management, followership, followers, working climate, culture, leaders 

and follower-leader relationship och ethnographic research on climate. Jag arbetade 

mig vidare från källornas referenser. Eftersom forskningen inom kultur och klimat går 

in i varandra och särskiljningen kan tidvis vara i hög grad utmanande, så valde jag att 

även använda sökord som hänvisade till kulturen. Detta då jag ofta fann underkapitel 

som de facto behandlade klimat och inte kultur, specifikt i äldre litteratur. 
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Avhandlingen har en induktiv angreppsätt då den ämnar skapa teori, i kontrast till det 

deduktiva angreppsättet som testar teori. Deduktiva forskningar följer en process av 

hypotesuppläggning och hypotestestning som sedan leder till en evaluering av teorin. 

Avslutningsvis kan teorin modifieras i enlighet med forskningsresultaten. (Robson, 

2002; se Saunders et al.2007:117) Deduktiva forskningar ämnar generalisera vilket 

lägger vikten på storleken av insamlade data (Saunders et al. 2007:118). Det induktiva 

angreppssättet antyder att teorin följer data och inte åt vise versa.  Jag har med hjälp av 

etnografiska observationer och intervjuer samlat data, varefter jag har modifierat teorin 

i enlighet med detta. Jag valde att intervjua elva (11) deltagare, i enlighet det induktiva 

angreppsättet kan ett mindre sampel vara mera ändamålsenligt än ett större (Saunders 

et al.2007:119). 

Jag valde att genomföra intervjuerna som besöksintervjuer för att få utförliga svar med 

en hög kvalitet. Trots att intervjuerna skulle ha kunna genomföras i form av 

telefonintervju eller genom en videointervju, så anser jag att diskussionen kan hållas på 

en högre nivå och gav mig chansen att ställa djupare frågor i enlighet med existerande 

metodlitteratur (Dahmström, 2005:92). En bidragande faktor till att jag valde 

genomföra forskningen i form av besöksintervjuer är att ämnet i fråga kan vara känsligt 

av känsligt slag på många plan. Dels från medarbetarens sida då denna kan vara osäker 

på att framföra eventuell negativ kritik om dennes arbetsgivare, samtidigt för 

förmannen att utsättas för stark kritik. Att få svar på frågor som är av känslig natur kan 

vara ett problem i sig, även att få sanningsenliga svar på dessa frågor hänför en 

utmaning (Dahmström, 2005:93), därför anser jag att besöksintervjuerna var det bästa 

alternativet av datainsamlingsmetod för att minimera effekten av detta. 

3.4 Forskningsdesign 

Forskningsdesign handlar om att organisera de olika aktiviteterna för att uppnå syftet 

av forskningen på bästa möjliga sätt, inkluderande valet av datainsamlingsmetoden. 

Det handlar om att fatta beslut om vad som skall observeras, och vad som kommer att 

lämnas utanför forskningen. (Easterby-Smith et al, 2008:83) Inom 

arbetsklimatforskningen är det vanligt att använda sig av intervjuer och survey 

undersökningar som datainsamlingsmetoder. Under min omgående litteraturforskning 

har jag inte stött på någon forskning som använt den etnografiska forskningsmetoden 

för att forska i arbetsklimatet. Detta betyder inte att det inte finns, men jag har inte sett 

liknande. Till skillnad från samtliga forskningar inom arbetsklimat, så ämnar 
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avhandlingen inte mäta arbetsklimatet, utan att erhålla data från ett djupare perspektiv 

än enkätundersökningar för att identifiera förmännens påverkan till arbetsklimatet.  

Jag erhöll resultaten från Grupp 2 och Grupp 3 ifyllda Kiva-enkäter (se. Bilaga 2 och 

Bilaga 3) i strävan om att bilda en uppfattning om nivån på arbetsklimatet. På basen av 

de erhållna data kan man identifiera en negativ trend för Grupp 2 komponenter som 

påverkar arbetsklimatet. Speciellt stor förändring har skett i frågorna relaterade till om 

de upplever att arbetet är bestående och om de har möjlighet att påverka arbetet. Det 

erhållna medeltalet har sjunkit från att vara 7,89 i januari 2014 till 6,75 i maj 2014. 

Detta är reaktioner på osäkerheten som finns i arbetsenheten. Motsvarande data för 

Grupp 3 representerar den motsatta trenden, då det har skett en positiv förändring i 

arbetsklimatet och arbetsvälbefinnandet i enheten. Specifikt stora förändringar skedde 

i komponenterna att arbetet är trevligt, kamraterna samt förmannens ageranden. Det 

erhållna medeltalet har stigit från att vara i januari 2014 6,61 till 6,70 i maj 2014.   

Då forskningen ämnar skapa teori, kan det vara lämpligt att använda sig av multipla 

datainsamlingsmetoder (Scott, Mannion, Davies & Marshall, 2003:935). I linje med 

det, använder jag mig delvis av etnografiska studier i form av observationer samt 

kompletterar med intervjuer för att få ett brett spektrum på forskningen. Vid 

användningen av multipla datainsamlingsmetoder är det viktigt att inse den eventuella 

inverkan som metoderna kan ha på varandra (Scott et al., 2003:935). Jag bestämde 

mig för att utföra de etnogradiska studierna först för att sedan kunna komplettera med 

intervjuer och verifiera eventuella observationer som jag gjort. Mina observationer 

hade blivit manipulerade ifall jag hade intervjuat deltagarna först. Min roll som 

observatör samt mina erhållna observationer hade ändrats, vilket är orsaken till att jag 

valde att göra det i denna ordning. Både etnografi och intervjuer är kvalitativa metoder 

som är kontext specifika (Rudkin & Deo, 2006:21). Samtliga datainsamlingsmetoder 

kommer att diskuteras skilt i detta kapitel.  

 

 Kvantitativa metoder söker att mäta hur mycket, medan kvalitativa metoder söker att 

förklara eller förstå ett fenomen. De valda metoderna är lämpliga för avhandlingen, då 

den ämnar undersöka hur växelverkan mellan medarbetare och förmannen påverkar 

arbetsklimatet. Inom forskningen skiljer man ofta på deltagare och respondenter. I en 

kvantitativ forskning som bygger på ett frågeformulär kan man säga att individerna 

som svarar är respondenter, medan personer som väljer att delta i ett forskningsprojekt 

är deltagare. I fallet av etnografiska studier och observationer är det forskaren, i detta 
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fall jag, som var både deltagare och respondent. Jag var en deltagare i scenariot som 

responderar på basen av det jag observerade. (Saunders et al., 2012:340) I detta 

scenario kan de deltagande individerna kallas informanter (Monahan & Fisher, 

2010:357).  

 

3.4.1 Etnografi 

Etnografiska metoder kan spåras tillbaka till antropologiska studier och anses vara den 

första kvalitativa forskningsmetoden. Från 1700- talet till tidigt 1900-tal användes 

etnografin för att studera kulturer och människor i länder som blivit koloniserade 

(Saunders, Lewis, Thornhill, 2012:181) Då avhandlingens syfte är att undersöka ett 

socialt fenomen, lämpar sig den etnografiska metoden väl. Följande kapitel kommer att 

behandla etnografi som en forskningsmetod, med betoning på observationer, då mina 

etnografiska studier baserar sig på denna form av etnografi. 

 

Etnografi som forskningsmetod är lämplig då en grupp individer delar en samvaro och 

kommunicerar med varandra (Saunders et al., 2012:181). Jag deltog i seminariet för 

FEELIT-projektet för en specifik grupp, samt vid ett uppföljningstillfälle för en annan 

specifik grupp, vilket innebär att detta kontext inte kan upprepas identiskt med det 

ursprungliga. I praktiken gjorde jag detta genom att lyssna vad personer säger, iaktta 

kroppsspråk och följa med dem i ett naturligt kontext (von Koskull, 2009:57). Det bör 

poängteras och tas i beaktan att då personer är medvetna om att de blir iakttagna och 

att de är objekt för analyser, har detta en inverkan på deras beteende. Problematiken 

kommer att diskuteras mera i detta kapitel. Min roll i det etnografiska scenariot är mer 

än att förmedla en berättelse utan det är viktigt att jag är medveten om min egen roll i 

kontexten och vad min närvaro i praktiken innebär (Rudkin & Deo, 2006:22) och hur 

det påverkar de erhållna resultaten.  
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3.4.1.1 Observationer 

Avhandlingen ämnar studera sociala aktörer i deras naturliga omgivning, vilket är 

lämpligt att göra med hjälp av observationer (Saunders et al., 2012:340). Observationer 

kan genomföras i olika grad, dels som deltagande observationer och som fullständiga 

obsevationer. 

 

Deltagande observationer kan delas in i fyra nivåer; fullständig deltagare, fullständig 

observatör, observatör som deltagare och deltagare som observatör (Figur 2). Den först 

nämnda, fullständig deltagare, syftar på en forskare som strävar till att bli en del av 

gruppen för att kunna se medlemmarna i ett naturligt scenario. (Saunders et al., 

2012:340). Denna form av observation är tidskrävande och kan förknippas med 

samtliga bias. Dessa kommer att diskuteras mera utförligt i stycket om reliabilitet och 

validitet (3.2.1.2).  

 

Den andra formen av observatörer är den fullständiga observatören, som oftast inte 

informerar forskningsobjektet om forskningen, t.ex. vid konsumentundersökningar 

(Saunders et al., 2012: 344-345). Observatör som deltagare syftar på en forskare som 

inte aktivt deltar i situationen, men forskningsobjekten är medvetna om engagemanget. 

Denna form av observationer kan övergå i den fjärde formen av observatörer, deltagare 

som observatör i situationer som kräver någon form av interaktioner med gruppen. 

(Saunders et al., 2012:345) I figur 2 på följande sida illustreras de ovan nämnda 

rollerna som observatören kan erhålla i enlighet med Saunders et al.  

 

Valet bland de olika varianterna av deltagande bör styras i enlighet med 

forskningsfrågan, status, tidsbegränsning, tillgång samt etiska frågeställningar 

(Saunders et al., 2012:345-348). Mitt deltagande som observatör som deltagare baserar 

sig på tillgång och tidsbegränsning. 
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               Forskaren deltar i aktiviteterna 

  

  

 

 

Forskarens  

identitet är känd Forskarens identitet är okänd 

 

 

 

 

                Forskaren observerar aktiviteter 

 

Figur 1 Forskarroller inom etnografiska observationer (Saunders et al., 2012:344) 

 

 

Då jag förberedde mig inför seminariet som jag skulle delta i som observant planerade 

jag att min roll som observatör skulle vara i form av observatör som deltagare.  Detta då 

deltagarna var informerade om att jag skulle vara närvarande för att observera dem 

med syftet i en forskning. Denna form valdes, då det krävdes gruppernas godkännande 

till mitt deltagande. Eftersom grupperna som jag skulle observera är riktiga 

arbetsgrupper som deltar i FEELIT-projektet för att öka välbefinnandet på deras 

arbetsplatser, så finns det inte möjligheten att jag skulle bli en del av gruppen. FEELIT-

projektet behandlas kort i samband med skildringen på valet av respondenterna. Själv 

ville jag väcka så lite uppmärksamhet som möjligt, för att minimera effekten av 

påverkan som mitt närvarande hänför. Instruktören för seminariet bad mig presentera 

mig själv och förklara varför jag var närvarande vid tillfället, vilket klargjorde 

situationen för alla deltagarna. På grund av tekniska problem blev jag ombedd att 

funktionera som sekreterare vid en del av tiden. Detta ledde till att jag fick, enligt mig, 

en oönskad uppmärksamhet. Trots detta, så anser jag att den oönskade 

uppmärksamheten inte påverkade deltagarnas interaktioner och beteende i någon 

större grad, än vad det annars också skulle ha gjort. 
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3.4.1.2 Erhållen data från observationer 

Observationer kan erhållas dels som primära observationer men även som sekundära 

observationer. Jag gjorde primära observationer då jag var fysiskt på plats och kunde 

observera vad som händer och vad som sades, varefter jag skapade sekundära 

observationer av mina observationer som observatör. (Saunders et al., 2012:348) Ett 

effektivt medel att anteckna observationerna är genom att upprätthålla en dagbok. 

Genom att anteckna primära observationer, skapar observatören sekundära 

observationer som inkluderar dennas tolkningar. Den tredje nivån av data erhållen från 

deltagande observationer är data som bygger på själva upplevelsen och känslor 

relaterade till denna. Jag valde att skriva ner mina tankar och känslor under själva 

tillfället för att ta vara på mina spontana reaktioner. Utöver detta så skrev jag ner mina 

reflektioner under påföljande dag då själva upplevelsen hade sjunkit in och tankarna 

hade fått perspektiv. Den fjärde typen av data Saunders et al. lyfter fram är kontextuellt 

data, som syftar t.ex. på specifika roller, organisationsstrukturer och 

kommunikationsnivåer. (Saunders et al., 2012:348) 

3.4.1.3 Reliabilitet och validitet 

Det finns samtliga problem relaterade till deltagande observationernas reliabilitet och 

validitet, då forskningen bygger på studier av sociala fenomen i dess naturliga 

omgivning. Saunders et al. (2012) poängterar att då sociala fenomen studeras i dess 

naturliga omgivning är ett signifikant problem det faktumet att forskaren, 

observatören, inte känner till scenariot alternativt har ett allt för nära perspektiv till 

den observerade situationen. För att kunna tolka det erhållna datat på ett 

ändamålsenligt sätt, bör observatören dels förstå kulturen samt identifiera växelverkan 

mellan individerna i gruppen. Om observatören är en fullständig deltagare, kan 

faktumet vara att denne har en alltför nära relation till själva situationen och kan 

därmed ha svårigheter i att analysera situationen från ett objektivt och teoretiskt 

perspektiv. (Saunders et al., 2012:352) Då jag deltog i seminariet och 

uppföljningstillfället hade jag inte någon mera specifik förkunskap om gruppen i fråga. 

Jag visste i vilken bransch de arbetade och att de hade vissa problem i arbetsenheten, 

specifikt relaterat till ledarskapet. Förmännen tillbads att identifierade sig själv/sig 

själva direkt, vilket underlättade situationen. 

För att undvika feltolkningar som kan ske då observatören har för lite information till 

hands (Saunders et al., 2012:352), strävade jag till att dels studera den använda 
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metoden ingående, samt erhålla en djup förståelse av teorier som behandlar rubrikerna 

i fråga. Diskussioner kring ledarskapet och ledarskapet från ett problematiskt 

perspektiv kan vara ett känsligt ämne, vilket innebär att man tenderar vara lite försiktig 

i hur man uttrycker sig på grund av eventuell negativ inverkan i framtida kontext. 

Eftersom jag inte hade någon förkunskap om själva scenariot, så strävade jag till att 

anteckna allt ordagrant samt att även anteckna personen i frågas kroppsspråk för att i 

min bästa förmåga kunna fånga situationen på bästa möjliga vis. 

Observatörs bias uppstår då personen i fråga inte har en tillräckligt bred kunskap och 

förståelsen för att kunna genomföra en objektiv analys. Observatörens bias innebär att 

observatören gör sina tolkningar från ett subjektivt perspektiv, medvetet eller 

omedvetet. (Saunders et al., 2012:352) Saunders et al. poängterar att alla observationer 

kan ha flera olika tolkningar (Saunders et al., 2012:352) vilket innebär att observatören 

bör ta i beaktan olika perspektiv och studera situationen i sin helhet. För att undvika 

observatörs bias kan observatören välja att verifiera tolkningarna med informanterna, 

detta kallas informant verifiering (Saunders et al., 2012:352). Vid mån av möjligheter 

kommer jag att försöka tillämpa informant verifiering, eftersom situationen inte är från 

tidigare bekant. Ett fåtal av informanterna bad att jag skulle skicka avhandlingen till 

dem då den var färdig, för att kunna ha en inblick i vad som har skrivits och om de hade 

några invändningar i den erhållna data.  

Observatörseffekten syftar på effekten som observatören har på informanterna. 

Informanternas prestationer tenderar att variera beroende på deras tolkningar på 

observationernas syfte. En strategi som kan användas för att undgå detta problem är 

för forskaren ta rollen som en fullständig observatör, alternativt att försöka smälta in i 

mängden och försöka att dra till sig så lite uppmärksamhet som möjligt. Saunders et al. 

poängterar att med den först nämnda finns det en del etiska implikationer som leder 

till att strategins etik bör ifrågasättas. Då forskaren tillämpar habitation, syftar det på 

tanken att informanterna blir vana vid forskarens närvaro och associerar denna till 

omgivningen. (Saunders et al., 2012:353-354) Min strategi var att försöka smälta in i 

mängden och inte dra till mig onödig uppmärksamhet. Detta var inte alltid möjligt då 

instruktören för tillfällena stundvis poängterade min närvaro, frågade om min åsikt 

eller på annat vis flyttade uppmärksamheten på mig för en liten stund. Detta påminde 

deltagarna om min närvaro.  

Etnografi som forskningsmetod ifrågasätts ofta på basen av forskarens roll i scenariot. 

Trots att forskaren medvetet eller omedvetet påverka informanterna på något plan, så 
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anses etnografi framhäva sociala och kulturella fenomen. Då kunskap konstrueras i ett 

socialt kontext, kan frågan ställas: finns det någon forskning som är genomgående 

objektiv? Monahan och Fisher poängterar att detta inte betyder att all forskning är 

subjektiv, men en medvetenhet om forskningars tolkningar på sanningen bör vara 

närvarande. (Monahan & Fisher, 2010:358, 361) 

Den etnografiska forskningsmetoden är lämplig för syftet av forskningen, att kartlägga 

hur förmannens och medarbetarens relationer påverkar arbetsklimatet. Grupperna 

som deltar i projektet är inte komponerade av projektkoordinatorn, utan är deltagande 

från specifika arbetsplatser inom Raseborgs kommun. Därmed uppfyller det kraven om 

att vara kontext specifika i ett nutida kontext. Eftersom förmännens arbetssätt kan 

anses vara ett känsligt ämne, specifikt då situationen har en negativ laddning, så måste 

jag ta detta i beaktan då jag närvarade vid tillfällena. Trots att etnografiska studier 

anses vara tidskrävande så anser jag att den erhållna data ger mervärde till forskningen 

som helhet.  

 
Den etnografiska metoden baserar sig på olika metoder för att samla data, t.ex. via 

observationer, intervjuer, diskussioner och genomgång av dokument (von Koskull, 

2009:57). Forskaren kan inte ta sig själv ur ekvationen och bör därmed vara medveten 

om sin roll i tolkningarna av data. Rudkin och Deo poängterar vikten i att forskaren 

inser riskerna med målmedveten tolkning av den erhållna informationen. (Rudkin & 

Deo, 2006:21-22)  Jag var närvarande vid ett två dagars seminarium samt ett 

uppföljningstillfälle som varade en dag, där jag fick möjligheten att iaktta deltagarna 

vilket ämnar täcka den observerande delen av den etnografiska studien. Detta 

diskuteras utförligare i stycket om datainsamlingen. 

3.4.1.4 Etnografiska strategier 

Cunliffe (2010) identifierar tre strategier inom etnografiska studier; realistisk etnografi, 

impressionistisk eller tolkande etnografi samt kritisk etnografi. Följande stycke 

behandlar strategierna kortfattat skilt för sig (Cunliffe, 2010; se Saunders et al., 

2012:182). 

 

Den realistiska etnografen tror på objektivitet och i att rapportera faktabaserade ting. 

Rapporteringen sker via strukturerade kategorier och processer, observationerna kan 

även omvandlas till kvantitativt data. Rapporteringen sker ofta i tredje person med 

strävan till att utesluta sig själv från situationen. Slutsatsen är etnografens 
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representation av vad han eller hon har hört under sina observationer. (Saunders et al., 

2012:182) Avhandlingen kan inte anses vara realistiskt etnografisk på grund av att den 

inte ämnar rapportera faktabaserade ting, utan studerar sociala relationer i ett socialt 

kontext vilket i denna avhandling inte är lämpligt att göras via strukturerade kategorier 

och processer. 

 
Tolkande etnografi värdesätter subjektivitet över objektivitet, till skillnad från den 

realistiska etnografen. Då den realistiska etnografen söker efter en mening, hävdar den 

tolkande etnografen att en situation kan ha flera meningar vilket ger rum för tolkande. 

Denna form av etnografi ser individerna som deltagare, framöver som ett subjekt till 

forskning. Rapporten kan ses som en sammanslutning av etnografen som skriver i 

första person och deltagarnas input. (Saunder et al., 2012:182) Etnografiska texter bör 

ge läsaren känslan av att författaren faktiskt var på plats (autenticitet), genom att ta i 

beaktan sätt att tala, kroppsspråk samt annan icke-verbal kommunikation (Golden-

Biddle och Locke, 1993:601). Det är i allmän kännedom att en stor del av vår 

kommunikation sker via icke-verbal kommunikation.  

 

Den kritiska etnografiska forskningsmetoden är designad för att undersöka och 

förklara relationen mellan makt och de som blir objekten för denna. Denna metod kan 

vara välanvänd med syftet att framhäva förändring, alternativt illustrera ett problem 

inom organisationen. (Saunders et al., 2012:182)  

 

Etnografin för denna avhandling kommer att vara dels en tolkande, då deltagarna 

kommer att vara med i processen och själva bidra till den, jag hävdar även att det 

kommer att ha inslag av en kritisk etnografisk forskningsmetod då det specifikt är 

relationen mellan makt och objekten för denne som indirekt undersöks. Syftet är att 

kartlägga hur förmannens och medarbetarens relation påverkar arbetsklimatet. 

Tolkande etnografi lägger tyngden på subjektivitet vilket kan kompletteras med 

intervjuer. En av grupperna som jag hade möjlighet att observera fick jag även tillgång 

till att intervjua. Detta gav mig möjligheten att gå tillbaka till etnografin och verifiera 

tolkningar. Intervjuer som forskningsmetod behandlas och de kompletterade 

intervjuerna diskuteras i följande stycke. 
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3.4.2 Intervjuer 

Saunders et al. (2012) definierar forskningsintervjuer som en meningsfull konversation 

mellan två eller flera personer som resulterar i en forskningsrapport (Saunders et 

al.2012:372). Med andra ord handlar det om att skapa en situation var personen eller 

personerna som deltar i intervjuerna blir ställda de rätta frågorna för att erhålla 

meningsfull information.   

 

Intervjuer kan kategoriseras på basen av deras formalitet och struktur och delas in i 

strukturerade intervjuer, semi-strukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer. 

Strukturerade intervjuer följer intervjuguiden till punkt och prick och ger därmed ingen 

flexibilitet. I kontrast till strukturerade intervjuer är ostrukturerade intervjuer 

informella och kan vara lämpliga då syftet är att täcka ett allmänt område. (Saunders et 

al. 2012:374) Jag utförde semi-strukturerade intervjuer då jag hade en intervjuguide 

som gav mig stöd i frågeställningarna, men intervjun var inte bunden till denna. Till 

skillnad från strukturerade intervjuer som är väldigt standardiserade, så av semi-

strukturerade intervjuerna rum för flexibilitet och är därmed var de inte identiska 

bland deltagarna. (Saunders et al. 2012:374-375) Eftersom syftet med denna 

avhandling är att kartlägga hur förmannens relation till medarbetarna påverkar 

arbetsklimatet så var det viktigt att låta respondenterna berätta fritt om sina 

upplevelser och tankar. En strukturerad intervju skulle vara allt för specifik jag hade 

gått miste om intressanta detaljer som kom fram i diskussionerna. Icke-strukturerade 

intervjuer skulle ha varit av för ledig karaktär då diskussionen lätt skulle ha blivit på en 

allt för allmän nivå. Jag anser att en semi-strukturerad intervju var lämplig i detta fall, 

då det gav respondenten rum att berätta fritt, men samtidigt gav det mig möjligheten 

att styra intervjun i rätt riktning. Semi-strukturerade intervjuer gav mig även 

möjligheten att ställa följdfrågor ifall diskussionen styrdes in på en intressant 

infallsvinkel som jag inte hade tagit i beaktan i min intervjuguide. Jag vil poängtera att 

jag inte är en erfaren intervjuare och en semi-strukturerad intervjuform gav mig stöd i 

form av de nedskrivna frågorna och teman men styrde inte diskussionen allt för 

mycket. 

 

Jag gjorde allt som allt 11 stycken intervjuer vid tre olika tillfällen. Deltagarna kom från 

två olika arbetsenheter, vilka jag kommer att hänvisa till som Grupp 2 och Grupp 3. 

Detta då Grupp 2 arbetstagare och förmän är samma grupp som jag hade möjlighet att 

observera under uppföljningen. Vid det första tillfället intervjuade jag fyra personer, 
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vid det andra en person och vid det tredje sex stycken personer. Tre av personerna som 

jag intervjuade var förmän på två olika nivåer, två stycken närförmän och en 

administrativ förman. Alla deltagarna var kvinnor i åldern 45-60. Intervjuerna hölls på 

deras arbetsplatser, undantagsvis en av intervjuerna som hölls i deltagarens hem.  

Intervjuspråket var både svenska och finska. Trots att samtliga av de finskspråkiga 

deltagarna förstår svenska så ansåg jag att för att erhålla det bästa möjliga data så är 

det lämpligt att intervjun hålls på ett språk som deltagaren är bekväm med att tala och 

att denna känner att han/hon kan uttrycka sig på bästa möjliga sätt. Jag anser att nivån 

på min egen finska är god och att det inte var ett problem för mig att genomföra 

intervjuerna på finska. Jag var förberedd på detta och översatte intervjuguiden till 

finska.  

I praktiken fick jag till väga på följande vis. Jag bandade in alla intervjuerna på min 

telefon och överförde dessa till min dator för att sedan transkribera dem manuellt. Jag 

hittade ett transkriberingsprogram som jag använde som hjälpmedel. Med detta 

program kunde jag manipulera ljudfilen och sakta ner takten, vilket underlättade 

behandlingen av data. Alla intervjuerna är transkriberade för att underlätta analysen av 

data. 

Intervjuerna i sig varierade till en viss grad. Samtliga var mera av diskussions karaktär 

då deltagaren gärna diskuterade ämnet i fråga, bollade med idéer och till och med 

tänkte högt och processade sakerna i min närvaro. Jag tolkade situationen som att 

deltagaren möjligtvis glömde för stunden att jag var där för att erhålla data för en 

forskning, utan de berättade om deras angelägenheter fritt. Samtliga deltagare 

berättade om både egna och andras privata saker, varefter jag försökte styra 

diskussionen tillbaka till relevanta ämnen. I kontrast till detta så fanns det även 

deltagare som inte lika lätt delade sina tankar utan svarade kort på frågorna, ibland 

med svaret ja eller nej. Vid dessa tillfällen använde jag mig av följdfrågor eller 

omformulering av den ursprungliga frågan, vilket fungerade i varierande grad.  

Intervjuernas längd varierade drastiskt, från allt mellan 20 minuter till cirka en timme. 

En person bad att få tillbaka dra sitt deltagande på grund av personliga skäl, efter att 

denna inte ville svara på frågorna som jag ställde. Intervjun är raderad och kommer 

inte att behandlas i avhandlingen på basen av de erhållna svaren. Jag insåg i början av 

intervjun, då mina frågor inte blev besvarade att personen i fråga, att han/hon inte var 

bekväm att sitta i mitt sällskap. Jag blev inte speciellt överraskad då han/hon drog sig 
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tillbaka från intervjun. Jag blev positivt överraskad att personen i fråga vågade göra 

detta och inte kände sig pressa att delta.  

 
Saunders et al. (2012) identifierar tre olika former av bias som bör tas i beaktan vid 

semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer; intervjuar bias (eng. interviewer 

bias), respondent bias (eng. response bias) och deltagande bias (eng. participation 

bias). Bias från den intervjuande sidan syftar på tonfall, sättet att ställa frågor, 

kommentarer och i form av tolkningar av svar. (Saunders et al., 2012:381) Jag är en 

väldigt social person och jag fann mig själv stundvis reagera allt för spontant på 

samtliga kommentarer då jag nästan glömde bort varför jag satt med deltagaren och 

diskuterade angelägenheterna. 

 

Bias från respondentens sida kan ha sin grund i förutfattade meningar om intervjuaren 

vilket kan ha en signifikant negativ effekt på kvaliteten på de erhållna svaren i semi-

strukturerade samt icke-strukturerade intervjuer var syftet är att erhålla förklaringar. 

Om det inte finns ett ömsesidigt förtroende mellan parterna, så kan respondenten bidra 

med endast en del av den riktiga bilden. I intervjuerna var deltagarna inte gärna delade 

sina tankar, kan det finnas en viss mån mo brist på tillit alternativt brist på vilja att 

diskutera detta ämne. Det hör till att man respekterar sin arbetsgivare och förman, 

vilket leder till att det kan vara svårt att öppet diskutera och i viss mån kritisera dennes 

tillvägagångs sätt i ett kontext där det speciellt finns problem att lyfta fram. Det finns 

ett tydligt respondent bias vid samtliga intervjuer. Vid fåtal intervjuer fick jag på basen 

av deltagarnas miner uppfattningen att de inte var helt sanningsenliga, men att de inte 

ville vara uppriktiga om känsliga saker.   

 

Den sista formen av bias syftar på deltagarna vilka är villiga att delta i själva 

intervjuerna. (Saunders et al. 2012:381) Detta kan vara personer som väldigt starka 

åsikter om ämnet i fråga, ofta både positiva och negativa. Vid intervjuerna på den första 

enheten var det klart att personerna deltog av fri vilja. Jag drar den slutsatsen på basen 

av att det var samma personer som deltog i uppföljningstillfället. Då presenterade jag 

mig och berättade vad syftet med forskningen är. Efter detta skickade jag runt en lista 

var de intresserade kunde skriva ner deras namn och kontaktuppgifter, varefter jag 

kontaktade dem personligt. Förmannen anmälde sig, vilket gav gruppen ett positivt 

intryck av deltagande. I kontrast till detta, personerna som deltog i intervjuerna från 

den andra enheten hade inte fått förfrågningen rakt av mig, utan den hade gått via 

förmannen som hade fått förfrågan av arrangörerna av FEELIT-projektet. Detta ledde 
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till att personerna hade uppfattningen att undersökningen behandlade specifikt 

FEELIT-projektet och visste inte vad det egentligen var frågan om. Jag märkte detta 

efter de första intervjuerna, och korrigerade situationen med att direkt berätta 

deltagarna varför jag var på plats. Jag anser att detta var i viss mån vilseledande vilket 

kan förklara vissa av de korta svaren som jag erhöll. Valen av respondenterna 

diskuteras vida i följande stycke (3.4.3)  

3.4.3 Val av respondenter 

Valet av respondenter är en signifikant faktor i forskningen. Dels görs valet 

systematiskt eller icke-systematiskt, och finns det en strävan av att erhålla specifikt 

data som kan stödas av specifika respondenter. Jag genomförde 11 intervjuer, varav 10 

används i avhandlingen. I enlighet med det induktiva angreppsättet kan ett mindre 

sampel vara mera ändamålsenligt än ett större (Saunders et al.2007:119).  

Valet av respondenterna skedde via arrangörerna av FEELIT-projektet. Jag hade inte 

möjlighet att personligen handplocka individerna som skulle delta i intervjuerna och bli 

observerade, men jag hade möjligheten att påverka vilken bransch de arbetade inom.  

Den första gruppen som jag observerade arbetade inom idrottsenheten i Raseborg. Jag 

kontaktade arrangörerna för FEELIT-projektet som sedan frågade gruppen om deras 

godkännande. Grupp 1 består av 20 personer i åldern 25-50 och könsfördelningen är 

50/50. Majoriteten i gruppen är svenskspråkiga, med några undantagsfall som har 

finska som modersmål. Förmännen är två stycken män som är i 50-års ålder. Jag hade 

önskat att få intervjua gruppen för att få en djupare insikt i den existerande 

problematiken. Jag kontaktade Förman 1 upprepade gånger men fick aldrig något svar. 

Den andra gruppen som jag observerade var de facto en av grupperna som jag sedan 

hade möjlighet att intervjua. Detta gav definitivt intervjuerna ett mervärde då jag hade 

träffat personerna tidigare och de visste vad det var frågan om. Den andra gruppen 

arbetade med mattjänster. Gruppen består av 20 personer i ålder 20-60, varav alla är 

kvinnor. Jag valde att observera grupper från två olika branscher, dels för att 

uppställningen av individerna är väldigt olika i form av kön och ålder. Samtidigt är 

intensiteten varierande mellan de olika branscherna.  

Intervjudeltagarna valdes inte ut på samma sätt som grupperna som skulle observeras. 

Den första gruppen som jag intervjuade var en av grupperna som jag hade möjlighet att 



 

 

43 

observera..  Den andra gruppens deltagare valdes ut på ett annat sätt. Det var FEELIT-

projektets representant som kontaktade förmannen i enheten och frågade om 

deltagande. I denna enhet deltog alla som var på jobb på ifrågavarande dag.  

Vid intervjuerna valde jag att intervjua alla deltagare från samma bransch för att få en 

djupare insikt. Jag hade turen att det fanns två grupper som hade egna förmän i sina 

enheter, men samma gemensamma administrativa förman på en högre nivå som även 

deltog i en intervju. Jag har valt att referera till henne med titeln administrativ förman, 

för att bevara hennes anonymitet. Detta gav mig möjligheten att dels styra diskussionen 

till frågor relaterade till närförmannen och medarbetarna, men även på en högre nivå 

med en inblandning av en administrativ förman. Detta ledde till att närförmannen hade 

en förmans roll men även en medarbetar roll till sin egen förman vilket ger en djupare 

dimension i den erhållna data.   

3.4.3.1 FEELIT-Projektet 

FEELIT projektet är ett samarbetsprojekt mellan Raseborgs stad och Skärgårdens 

arbetshälsoakademi med syftet att förbättra arbetsvälbefinnandet och bidra till ett 

positivt arbetsklimat på Raseborgsstads arbetsplatser. Namnet FEELIT bygger på 

komponenterna; Förebyggande, Engagemang, Energian Leadership, Inspiration och 

Työkyky. (Näsman, 2011) Dessa komponenter är viktiga delar av arbetsklimatet. 

Projektet var ett treårigt projekt som pågick åren 2011-2013. På grund av stort intresse, 

har ytterligare seminarier arrangerats. 

Grupperna som deltar i FEELIT-projektet fyller i Kiva-enkäten som behandlar olika 

ämnesområden som är relaterade till arbetsvälbefinnandet. På basen av dessa svar 

diskuteras samtliga utvecklingsområden i seminariet i Kasnäs. Seminariet varar två 

dagar och ämnar bidra till samhörigheten i en positiv bemärkelse. Under seminariet 

uppskattas en tidtabell under vilken de konkreta åtgärderna skall genomföras. Vid 

uppföljningstillfällen ett och två diskuteras de konkreta åtgärderna i vilken mån de är 

genomförda. Eventuella korrigeringar kan göras. Jag deltog i seminariet för Grupp 1 

samt vid det första uppföljningstillfället för Grupp 2. 

3.5 Forskningsetik 

Forskningsetik syftar på lämpligheten av forskarens beteende i relation till deltagarna 

som blir föremål för forskningen (Saunders et al. 2007:178).  Med andra ord syftar det 
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på hela forskningsprocessen, från definieringen av syftet, insamlingen av data, till 

skrivandet av slutrapporten, och hur detta görs på ett korrekt, ansvarsfullt och 

professionellt sätt. 

Inom företags- och ledarskapsforskningen dominerar två filosofier; deontologi och 

teleologi (Saunders et al. 2007:178). Det först nämna filosofiska synsättet hävdar att 

inget slutresultat är rättfärdigt om detta har erhållits på ett icke-moraliskt 

tillvägagångssätt (Saunders et al. 2007:178) och är därmed ovillkorlig. I kontrast till 

detta, försvarar det teleologiska synsättet att slutresultatet kan kompensera för 

eventuella icke-moraliska tillvägagångssätt (Saunders et al. 2007:178) och har därmed 

ett synsätt som ser på helhetsbilden och kan vara mera förlåtande. 

I processen av datainsamlingen stötte jag på samtliga etiskt utmanande situationer som 

krävde ett ställningstagande från min sida. Den första frågeställningen som krävde ett 

ställningstagande var att på vilket sätt jag skulle hänvisa till respondenterna i 

rapporten. I samband med intervjuerna ställde jag dem frågan om deras eventuella 

preferenser. Alla svarade att det inte hade några. Trots detta så valde jag radera 

namnen på detta vis undvika eventuell identifiering och bevarande av deras 

anonymitet. Under intervjuerna togs det upp månget faktum och händelser som berör 

andra deltagares och kollegors privata angelägenheter. Dessa data har inte använts i 

avhandlingen på grund av att personerna i fråga inte själv har berättat dessa saker och 

att det därmed inte vore korrekt att utnyttja informationen. 

En av deltagarna valde mitt i intervjun att dra tillbaka dennes deltagande, vilket är 

respekterat och intervjun har raderats i sin helhet. Ett fåtal av deltagarna bad mig 

skicka den slutliga versionen till dem för att ge dem insikten i hur jag har använt data, 

vilket jag kommer att göra. 

Intervjuerna hölls både på svenska och på finska. Jag har översatt de finska citaten till 

svenska för att undvika identifikation på basen av detta.  

Trots att avhandlingen ämnar att skapa teori så var det viktigt för mig att utgå från en 

deontologisk filosofi. Ämnet i fråga är känsligt på flera vis och det vore oetiskt av mig 

att använda mig av information som jag har erhållit på ett icke-etiskt vis. 
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4 RESULTATEN AV DE DJUPGÅENDE STUDIERNA I 

ARBETSKLIMATET 

Vid genomgången av det erhållna datamaterialet så kan man inte undgå att inse att det 

existerar en mängd problem inom de studerade grupperna. Dels finns det problem i 

relationerna mellan medarbetarna sinsemellan, men specifikt mellan förmännens och 

medarbetarnas relationer och dynamiker. Den mest signifikanta upptäckten var 

maktbalansen mellan förmännen och medarbetarna, då det fanns medarbetare med 

väldigt starka viljor och ledare som är omtumlade av situationen. Detta kapitel 

analyserar erhållna data och presenterar resultaten i enlighet med syftet att undersöka 

hur förmannens och medarbetarnas relationer påverkar arbetsklimatet med fokus på 

det svaga ledarskapet. Kapitlet är uppbyggt i enlighet med sammanfattningen av den 

teoretiska referensramen som utgår ifrån att arbetsklimatet bygger på de olika 

relationerna som finns inom arbetsenheten. I relationerna uppstår det en del konflikter 

som kan ha en stark inverkan på trivseln inom arbetsenheten. Vid en ändamålsenlig 

konflikthantering kan konflikternas inverkan minimeras. 

4.1 Observationer Grupp 1 

Då jag förberedde mig för seminariet påminde jag mig själv av att jag bör lyssna förbi 

det som sägs och tolka det som görs. Jag strävar till att iaktta personer då fokusen inte 

är på dem, då människor inte känner sig iakttagna så tenderar de att operera i sitt 

naturliga jag med genuina reaktioner.  

 

Fokusen med seminariet för Grupp 1 är att diskutera och utveckla arbetsvälbefinnandet 

inom arbetsenheten. Ledarskapsfrågan tas fram för att ge deltagarna inspiration. Vid 

seminariet i Kasnäs kommer det inledningsvis fram att gruppen har fått väldigt låga 

siffror på Kiva-enkäten under temat arbetstrivseln. Kiva-enkäten är den enkät som 

FEELIT-projektet har använt som metod vilken alla deltagare har fyllt i, i samband vid 

deltagande i projektet. På plats finns två förmän som båda är föremål för 

förmansfrågan som kommer att behandlas och är tydligt ett känsligt ämne för gruppen.  

Instruktören frågar gruppen vilka faktorer som påverkar deras arbetstrivsel samt vad 

som skulle kunna åtgärdas i relation till denna.  Gruppen lyfter fram följande saker: 

- Erhålla uppskattning av ledningen för det arbetet som utförs och känna att man 

blir värdesatt. 
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- Den erhållna uppskattningen från kunderna anses vara viktig av de som arbetar 

med kunderna. 

- Delningen av informationen är bristfällig, både från ledningens sida men även 

inom de olika arbetsenheterna. Då det sker ändringar så informeras alla inte om 

dessa. 

- Medarbetarna sinsemellan har en god anda, de trivs att arbeta sinsemellan. 

Det är tydligt att gruppen har en god dynamik och de trivs med varandra, då de verkar 

trivas i varandras sällskap. De skämtar om vilka kommuner de kommer från, då det 

verkar finnas en dragkamp mellan Karis och Ekenäs. Det finns även familjerelationer 

inom gruppen, i form av mödrar och söner. Instruktören frågar deltagarna hur det 

känns att komma på jobb. 

 ” …spelar ingen roll, går gärna på jobb” 

 ” VI kommer alla överens, så som siffrorna indikerar” 

“I stora hela trevligt att komma på jobb, arbetskamraterna är en stor del. Viktigt att ha 
trevliga arbetskamrater” 

 ”Jag har bra arbetskamrater… Fast vi är från olika kommuner” 

Det andra citatet antecknat ovan (” VI kommer alla överens, så som siffrorna 

indikerar”) betonar att medarbetarna kommer bra överens, vilket indikerar att 

problemen inte grundar sig i medarbetarnas samvaro.  

Instruktören konstaterar att målsättningen är att åstadkomma ett mera givande 

samband mellan förmännen och gruppen som har en positiv inverkan på känslan av att 

komma till arbetet. Instruktören poängterar starkt att det är viktigt för förmännen att 

inte falla i gropen av kritik, utan ha en positiv attityd som ger gruppen möjligheten att 

tillsammans lösa dessa frågor. Han kommenterar att gruppen bör observera att bara för 

att frågorna lyfts fram så betyder det inte att allting är jätte dåligt, utan det beror på 

sammanhanget. Gruppen är väldigt försiktig, alternativt är det förmännens närvaro 

som gör att de uttrycker sig blygsamt. Jag fick uppfattningen att det inte gynnar någon 

att ta upp dessa saker, då deras åsikter snabbt trycks ner. Gruppen hade ett mera 

problemcentrerat än ett lösningscentrerat angreppssätt då de lyfter fram specifika 

problem som inte direkt är relaterat till deras arbetsenhet istället för att ta itu med de 

större problemen som existerar inom arbetsenheten. Jag tolkade detta som ett sätt att 
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undvika att lyfta fram de större helhetsbilderna då fokus är på de små, mindre 

allvarliga sakerna. 

“kunderna gnäller, då är det inte trevligt att komma in. Kunderna klagar att de inte får simma i 
egen takt. Emellan känns det så.” 

Instruktören lyfter fram frågan om det förekommer mobbning på arbetsplatsen. 

Förman 1 berättar att år 2013 förekom det fem personer som anmälde osakligt 

beteende via personalenkäten. Samtidigt ifrågasätter han svarens validitet då han 

poängterar att frågorna var ställda i form av påståenden och dessa hade blandat ihop 

termerna mobbning och osakligt bemötande. Förman 1 kommenterar att mobbning och 

osakligt bemötande är oacceptabelt om de skall uppnå goda resultat. Interaktionen och 

kommunikationen mellan olika individer inom arbetsgruppen och kravet av att detta 

kan hållas på en professionell nivå (eng. professional interaction) identifieras som en 

signifikant faktor som påverkar arbetsklimatet (Carless, 2004:408). 

Till skillnad från medarbetarna, så verkar förmännen vara väldigt obekväma av 

situationen och den erhållna kritiken. Förman 1 är nervös, har axlarna högt uppe i 

öronen och rodnar om öronen. Förman 2 är en aning mera mottaglig och sitter helt 

tydligt och lyssnar men reagerar minimalistiskt på det som sägs.  

Gruppens medlemmar delas in parvis med syftet att diskutera sinsemellan. Förmännen 

paras ihop med medarbetarna. I dessa par är det tydligt att förmännen håller i tyglarna 

och leder diskussionen. Istället är det förmännen som berättar hur det är medan 

medarbetarnas input är i mindre slag.  Efter att paren har sinsemellan utbytt tankar 

införs en gemensam diskussion. Medarbetarna verkar osäkra på att lyfta fram 

problematiken som är relaterad till ledarskapet. Diskussionen inleds med en 

kommentar att ”vi har nog mycket att komma med men vet inte om vi vågar ta upp 

det här”.   

Deltagarna ombeds fylla i en prioriteringsmatris för att identifiera de ämnen som det 

finns skäl att diskutera på ett djupare plan. Individerna använder sig av skalan 1-10, då 

siffran 1 är minst viktig medan 10 är det viktigaste. Därefter räknas ett gemensamt 

medeltal för att vilka ämnen som gruppen som helhet anser vara de viktigaste. De olika 

ämnena och de erhållna medeltalen illustreras i tabell 1 enligt prioritering. Temat är 

antecknat i vänster kolumn och det gemensamma medeltalet i center samt en 

kommentar om fördelningen till höger. De valda teman bygger på enhetens svar i Kiva-

enkäten. 
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Respekt och bemötande anses vara det viktigaste ämnet att diskutera och ett ämne som 

har en signifikant inverkan på arbetstrivseln. Hela gruppen identifierar faktorn som en 

viktig del av arbetstrivseln och ett utvecklingsområde som är av högsta prioritet. 

” ..genom åren har det varit problem med hur man blir bemött på jobbet…” 

”… önskar större uppskattning av ledningen..” 

”…positivt tänkande, att utrycka sig i en positiv bemärkelse genom hela kedjan” 

” att lyssna på varandra och ge tid till varandra och sedan sträva tillsammans för ett gemensamt 
mål”  

Personalen hänvisar till brist på utrymmen och lämplig utrustning varav tanken inte 

stöds av kontorspersonalen inkluderande båda förmännen samt kanslisten. Detta 

kommer fram genom att arbetsenhetens medarbetare identifierar detta som ett stort 

problem medan kontorspersonalen rycker på axlarna och anser inte att det är ett 

problem då det inte berör dem. 

”..sociala utrymmen, finns inga sådana i sådana” 

”…jag har inte trångt…” 

Det verkar finnas en viss brist på förståelse till medarbetarnas situationer samt att 

reflektera över teman från olika perspektiv. Den gemensamma siffran är därmed 8. 

Förman 1 har svårigheter att acceptera att det finns problem inom arbetsenheten som 

är starkt förknippade till ledarskapet, alltså honom själv.  

 ”…se er omkring, fundera hur vi har det” 

Hans kroppsspråk indikerar att han är irriterad vilket kanske har en inverkan på 

kommentarerna som han framställer.  

Samarbete och planering efterlyses av personalen på grund av att budgeteringen och 

verksamhetsplaneringen inte går i samma cykler. Personalen anser att ett större 

samarbete mellan de olika enheterna skulle vara önskvärt och gynna med alla.  

”Bättre kännedom om de olika arbetsuppgifterna. Även ledningen borde veta vad arbetarna 
gör…” 

”Vi jobbar i samma hus men har lite med varandra att göra. Gemenskapen och förståelsen är 
viktig trots olika yrkesgrupper…” 

Ledarskapsfrågan tas upp väldigt försiktigt. Instruktören frågar Förman 2 varför han 

tror att frågorna relaterade till ledarskapet tas upp i liten grad och frågorna undviks. 

Förman 2 svarar: “lite? något har man väl gjort rätt”. 
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Temat Gemensamma 

medeltalet 

Fördelningen 

Respekt och bemötande 10 Jämn fördelning mellan gruppen 

Samarbete och planering 9 Medarbetarna anser att det är en viktig 

faktor då alla rankade detta med siffran 

9 eller 10. Förman 1=6, Förman 2=8 

Personal 9 Jämn fördelning i hela gruppen 

Utveckling 9 Jämn fördelning mellan medarbetarna 

Ledarskap 8 En stark fördelning mellan 

medarbetarna och förmännen 

Utrymmesbrist 8 Stark och tydlig fördelning mellan de 

som det berör och de som det inte berör 

 

Tabell 1 Sammanställning av Grupp 1 prioriteringar av utvecklingsområden i enlighet med 
grad av prioritering. 

 
Medarbetarna lyfter upp konkreta åtgärder som de anser att kan förbättra 

arbetsklimatet och arbetstrivseln i enheten. Åtgärder som efterlyses är skriftliga 

arbetsorder för att undvika missförstånd, bättre kommunikation med förmannen, klara 

order (vem, var, när och hur) samt skriftligt delande av information. Gruppen föreslår 

att utveckla en anslagstavla alternativ ett infohäfte där förmännen kan anteckna viktig 

information som berör alla. Eftersom alla medarbetare inte har tillgång till personlig e-

post så är det inte ett alternativ. Förman 1 kommenterar att han ”inte tror på 

papperskrig då det finns modernare teknik”. En intressant kommentar då kanslisten 

nyss poängterat att alla inte kan få personlig e-post på grund av att de inte har 

personliga telefonnummer från arbetsgivaren. 

Medarbetarna efterlyser omgående positiv feedback, vilket påverkar arbetsklimatet i 

hög grad. Förman 1 kommenterar att ”det inte kräver så mycket konkreta åtgärder så 

länge de beter sig som det blivit uppfostrade till”. Samtidigt anser han att 
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medarbetarna skall se sig omkring och inse att de inte har det så dåligt, han efterlyser 

uppskattning till det som de har. Jag kan se en hel del ögonbryn sänkas vid denna 

stund.  

I gruppen av medarbetarna finns det olika grad av deltagande. Trots att det finns 

tydligt de medarbetare som kan anses vara så kallade tongivande medarbetare, så har 

de inte en dominerande roll. De är de äldre personerna i gruppen som lyfter fram 

problemen varav samtliga medarbetare antyder att de är av samma åsikt. Ett fåtal 

personer i gruppen är väldigt tysta och uttrycker sig endast då instruktören ställer 

frågan specifikt till dem. Helhetsmässigt är det en ganska jämn fördelning i graden av 

uttryckande av åsikter. 

Under den första dagen är det väldigt tydligt att medarbetarna är på tå och inte vågar 

utrycka sig om de svåra frågorna som relaterade till ledarskapet. Ingen vågar lyfta 

katten på bordet, så att säga. Förman 1 har en väldigt negativ inställning till situationen 

och verkar ha svårt att delta med en mottagande attityd. Förman 2 har en ganska passiv 

roll och deltar inte hemskt aktivt i tillfället. Efter den första dagen arrangeras det 

middag och bastukväll för gruppen, då tanken är att gruppen skulle spendera kvällen 

tillsammans. Vid detta tillfälle funderar Förman 1 öppet om han skulle fara hem och 

titta på fotboll eller ej.  

På dag två kan jag se en förändring i attityderna hos Förman 2. Han deltar aktivt i 

diskussionerna och är väldigt mottaglig till problematiken som lyftes fram samt deltar i 

diskussionen om att finna lösningar till problemen. Förman 1 är i hög grad defensiv 

även under den andra dagen och sitter med armarna krossade över bröstet och färgen i 

ansiktet är ständigt röd. Hans attityd verkar vara sämre än dagen före, om möjligt. De 

problemen som medarbetarna lyfter fram trycks omgående ned av Förman 1 med 

motiveringen att det inte är stora problem utan det är personalen som klagar. Han 

bortförklarar problemen och konstaterar att de skall tänka på Helsingfors där det är 

sämre. Under den andra dagen lyftes problematiken med förmännen fram mera än 

dagen före, men medarbetarna är ännu rätt så försiktiga. Möjligtvis känner de att de 

inte kan påverka dessa saker och därmed är det inte värt att lyfta dem fram. Eftersom 

seminariets tema inte endast handlar om ledarskap, så upplyser instruktören mig att 

han inte kan ställa dem mot väggen allt för hårt för att erhålla svar på frågorna. 

Instruktören informerar mig om att hans eftersträvan är att få Förman 1 att notera 

dessa saker även om han inte är villig att diskutera ämnet under detta tillfälle. 
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Instruktören föreslår att uppföljningen efter seminariet kunde kombineras med något 

socialt evenemang, en djup tystnad faller över gruppen. Trots att jag tror mig se en god 

samhörighet och ett gott humör bland medarbetarna, så tycks de inte ha ett intresse att 

umgås med varandra utanför arbetsplatsen.  

4.2 Grupp 2 och Grupp 3 

I stycket behandlas det erhållna data från intervjuerna både från Grupp 2 och Grupp 3 

samt observationerna från Grupp 2. Jag har valt att inte särskilja på dessa på grund av 

att grupperna arbetar inom samma bransch och har även samma administrativa 

förman. Kapitlet är konstruerat i enlighet med teoretiska referensramens 

sammanfattning. Med andra ord inleds det med resultaten som tangerar arbetsklimatet 

i form av trivseln, övergående i resultaten relaterade till konflikter och aspekter av 

svagt ledarskap. 

4.2.1 Arbetsklimat-trivsel 

Under uppföljningen ombeds Grupp 2 kommentera hur trevligt det är att gå på jobb. 

Siffrorna varierar, men i snitt är det mindre trevligt att gå på jobb än vad det varit 

tidigare. Deltagarna kommenterar att det är mindre bestående och att stämningen är 

nere. Detta är konkreta reaktioner som följer de åtgärder som tas inom enheten för 

tillfället. Statsstyrelsen har bestämt att när centralenhetens renovering blir färdig så 

bör det minska fyra årsverken inom området, detta genom att fyra personer kommer 

att bli arbetslösa under hösten och vintern. En djup osäkerhet hänger över personalen. 

Den administrativa förmannen kommenterar saken med att hon har sparat flera 

arbetsplatser då stadsstyrelsen skulle ha velat avskeda flera.  

En diskussion om eventuella förtidspensioner lyfts fram, men ingen är insatt i ämnet. 

Instruktören frågar om de anser att de har rätt att vara glada under dessa tider. 

Medarbetarna svarar att et inte finns någon orsak att vara glad och nöjd. Oron och 

frustationen är tydlig. 

Intervjuerna inleddes med frågan: Trivs du på din arbetsplats, varav alla svarade 

antingen rakt jakande, alternativt att det varierade från dag till dag. Ingen svarade 

direkt att de inte trivdes på sin arbetsplats. Efter detta bad jag dem identifiera positiva 

faktorer som bidrar till arbetstrivseln.  Majoriteten svarade att de trivs på grund av 

arbetskamraterna och att de har valt ett yrke som de trivs med.  Att själv kunna påverka 
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arbetet och att ha möjligheter till självständigt beslutsfattande anses även ha en positiv 

inverkan på arbetstrivseln. 

 

”Arbetskamraterna, jag har arbetat här så länge att jag har själv kunnat organisera mitt jobb så 
att det rullar på. När man har gjort något länge så kan man se om det är möjligt att göra något 
enklare. Man sparar tid och energi.” 

“jag har samma branschs arbetskamrater och förman” 

”Det att jag har valt ett sådant yrke som jag är intresserad av” 

”Personalen, det pratas och skojas ganska mycket här i köket. Sedan har vi nöjda kunder som är 
positivt” 

”Dagsarbete, vi har bra arbetstider” 

 

Jag ställde alla deltagare frågan finns det några negativa faktorer som påverkar 

arbetstrivseln? Svaren varierade till en viss grad men de gemensamma faktorerna som 

dominerade var problem i ledarskapet, återkommande konflikter mellan individerna i 

arbetsenheten samt kommunens dåliga ekonomi och faktorer som härdar sig i detta.  

 

”Det ända negativa jag ser att när någon ringer och sjukanmäler sig och att jag skall måsta ha 
en vikarie där samma morgon. Det känner jag att är jätte jobbigt”  

“de vinner ingenting på det att slita slut oss. Det är som att ha skydd lapparna på att man ser 
bara en budget” 

”Trots att det är otroligt slitsamt psykiskt och skäl mycket energi. När det kommer till mat så är 
det känsligt. Kommunerna är fattiga, också Raseborg och det skall slimmas. Personalen skall 
räcka till och hållas friska. Alla dagar är inte så hemskt trevliga” 

”Motarbetande faktorer är ju nog ekonomin egentligen. Pengarna som saknas och slitna 
fastigheter” 

”jag upplever att vi inte har blivit rättvist behandlade alla” 

”Vågar jag säga? Vissa kollegor, en del kommer man överens med medan andra håller jag mig 
undan. Ibland funderar jag, vad tusan är det för fel på mig..” 

”Den allmänna stämningen är ganska dålig p.g.a. nedskärningarna” 

 

Under uppföljningen kommenterar Grupp 2 att alla är stressade och frustrerade viket 

syns tydligt i arbetet. Samhörigheten, klimatet och känslan är inte den samma som den 

varit tidigare. De berättar att de hade tidigare varit den bästa enheten, men inte mera. 

Samarbetet mellan de olika enheterna fungerar inte längre. Medarbetarna 

kommenterar att det är viktigt att ha humor under dessa tider. 



 

 

53 

Medarbetarna diskuterar aktivt initiativtagande och deltagande i besluten. Det råder 

brist på flexibilitet och självständigt beslutsfattande (autonomi). Jag får uppfattningen 

att allting bör verifieras hos närförmannen. 

 ”…vågar jag beställa smaksatt fil, nej jag frågar lov” 

Den administrativa förmannen konstaterar att den lilla autonomi som finns idag 

kommer att försvinna på grund av de nya reformerna då allting skall vara lika och 

fungera på samma sätt inom kommunen. Hon påminner om att de skall införas nya 

menyer som är lika i alla enheter inom kommunen. 

”…det skall finnas lika mycket svartpeppar och tomatpuré i alla köttsåser inom kommunen..” 

Reformen har en stor inverkan på de anställdas motivation och yrkesstolthet. Under 

intervjuerna frågade jag deltagarna ifall de känner att de har möjligheter till 

självständigt beslutsfattande. De flesta svarade att de i det egna arbetet har för tillfället 

möjlighet att påverka, t.ex. i form av sallader eller efterrätter. Enligt medarbetarna är 

det en motiverande faktor. 

“När man lagar sallad så kan man göra egna beslut. Ganska fritt har vi nog. Det är den där 
huvudsalladen som man har utskriven. Men där kan man nog också säga att nu gör jag såhär. 
Det är okay.” 

 

Jag frågade förmannen för Grupp 3 om den nya reformen och hon kommenterade 

saken på följande vis: 

 

“Det är säkert bra, man skall ha gemensam matlista. Den har jag varit med och arbeta med. 
Den är inte ännu färdig.” 

 
Jag ställde henne frågan varför tänker du att det är en bra sak att allting skall vara 

lika på alla ställen?  

 

” Nå inte menar jag det men att allting är då rättvist. En del kanske tycker att en del ha finare 
mat än andra eller liknande. Salladen och sånt är kanske inte så fastslagen men maten då kanske 
mera. ” 

 
Jag konstaterade att det kan tänkas ha en negativ effekt på motivationen till arbetet, 

vilket hon instämde till.   
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4.2.2 Arbetsklimat-konflikter och konflikthantering 

I intervjuerna kom det fram att det existerade en stor del emotionella konflikter i båda 

arbetsgemenskaperna. Dessa byggde på osäkerheten på grund av nedskärningarna som 

därmed drog ner på stämningen, resursbrister, personkemi och brist på ändamålsenlig 

konflikthantering. Det uppstod även konflikter i form av en kombination av 

emotionella konflikter och konflikter relaterade till konkreta uppgiften. Dessa 

konflikter tangerade ämnen som svårigheter att arbeta i trånga utrymmen, delning av 

arbetsmängden och specifikt personkemin mellan individerna som inte fungerar. Även 

förmännens svagheter lyftes fram. 

 
“ja nu kommer det ju små konflikter. Att någon inte kommer överens, du gör lite mera, jag gör 
mer än du. Man tycker att arbetet borde göras si och så” 

” Nästan dagligen, det är så då personkemin inte fungerar” 

”.. med stress och piska på oss har gjort att det, vad ska man säga, luften är dålig. Shacket är 
stressade. Alla reagerar olika” 

“jo det gör det. . Just lite på att det saknas att våga vara chefen som man borde vara. Nu får jag 
många gånger rycka ut som brandsläckare” 

” .. Det har nog oftast handla om att inte våga sätta foten i golvet. Främst skulle jag vilja säga att 
det handlar om att hon i princip beviljar någon semester och sen har hon ändå inte tillräckligt 
med folk. Sen hittar hon inte vikarier, och då senast blir det mitt problem” 

 

Jag frågade deltagarna under intervjuerna hur eventuella konflikter löses som uppstår 

i arbetsgemenskapen. På basen av svaren är det tydligt att i ingendera gruppen löses 

konflikterna i situationen utan problemen sopas under mattan och tas itu med först då 

det är för sent. I Grupp 2 har det krävt den administrativa förmannens närvaro, medan 

Grupp 3 har bett arbetshälsovården och psykologer på plats för att lösa konflikterna 

som bildas inom arbetsgemenskapen. 

 

” .. Jag är ganska försiktig av mig, och kanske många gånger borde säga till som förman. Men jag 
vill inte göra saken värre, utan jag skulle vilja att alla kommer överens och så. Så felet ligger 
kanske delvis i mig också då jag borde säga till många gånger. Men man kan ju inte ändra på sig” 

”Problemet ligger även i att ingen tar itu med sakerna. Jag vet inte hur förmannen tar itu med 
det. Ibland känns det som om sakerna bara ligger” 

”Inte på något vis då förmannen ibland är en del av konflikten. Vi har bett vår administrativa 
förman att komma på plats då de skriker här för fulla muggar. Så kan det inte vara på en 
arbetsplats, då lider alla” 

”Vi har möte varje vecka. Där kan var och en säga vad den vill och framföra och liksom ta upp 
saker” 
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” Det är problemet att ingen blandar sig. Oftast säger förmannen att vi kan diskutera saken på ett 
allmänt plan då vi är flera på plats. Kanske det är så att man inte kan diskutera saker öppet bland 
kvinnor” 

” Nu har vi möten på möten på möten men inte har det blivit något. Det är bättre en period sen 
är det åska i luften” 

” Nej, det är sen när vi tycket att nu är det tillräckligt nu måste vi ha möte. Vi sitter alla tysta för 
om man säger ett fel ord så exploderar det och någon tar det på näsan. Sen är det liksom 
”mykkäkoulua” igen. Sen är man ”paha ihminen” ” 

”Ibland har det tagits itu med saken med att ha arbetshälsovården här för att medla. Jag anser 
att vi borde ha en förman med en stark vilja och att inte det är arbetarna som styr och ställer. Jag 
är van med att förmannen är den som ger instruktioner om hur vi skall göra, inte så att det är 
arbetarna som bestämmer. Det är fel.” 

”Vi har möten då vi skall diskutera saken. Förmannen talar, ibland arbetshälsovården, 
psykologen. Alla andra sitter tysta. En gång sluta det med det att en person blev hållen till svars 
för problemen. ” 

 

 I intervjuerna kom det även fram att förmannen i Grupp 2 är tidvis en del av 

konflikterna vilket gör lösandet av dessa till en ännu större utmaning. 

 

 ”… förmannen ibland är en del av konflikten. Vi har bett vår administrativa förman att 
komma på plats då de skriker här för fulla muggar. Så kan det inte vara på en arbetsplats, då 
lider alla” 

 

En av deltagarna berättar hur hon anser att situationen i köket är så konfliktbenäget för 

att det är en arbetsenhet med endast kvinnor i. Hon berättar att kvinnorna eggar upp 

varandra och är i hög grad explosiva, samtidigt som förmannen inte blandar sig. 

Hennes förslag om hur köket skulle fås under kontroll var att inkludera män. 

 

”Jag har tänkt att ifall vi skulle få en man hit i köket så skulle situationen lugnas ner. Någon gång 
har vi haft en praktikant, och man märker en tydlig skillnad. En helt annan stämning. Männens 
köksvärld är helt annorlunda” 

 
Hon ansåg att i en arbetsenhet som består endast av kvinnor, är det oundvikligt att 

situationen blir konfliktbelagd. Könsfrågor är utanför syftets ramar i avhandlingen, 

men det är en intressant tanke som deltagaren lyfter fram. 

 

4.2.3 Arbetsklimat-svaga medarbetare 

Individualisten erbjuder förmannen stöd på en låg nivå, men utmanar denna på en hög 

nivå. Dessa individer har starka åsikter och är inte rädda att framföra dem. Situationen 
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i Grupp 3 är att den svaga förmannen inte har kontrollen utan det är medarbetarna 

som styr och ställer i köket. Fenomenet kom fram i alla intervjuerna i Grupp 3. 

Medarbetarna kommenterar att de som skriker högst och sätter hårdast emot är de som 

vinner. Det fattas en viss grad av respekt från medarbetarnas sida gentemot 

förmannen, på basen av deras ageranden och kommentarer. 

 

”Jaaa… Vi far nog ”sukset ristiin” som man säger på finska ögvå, men utmanar denna på en 
häoch resurser. Individualisten erbjuder förmannen stöd på en låg nivå, men utmanar denna på 
en hä…Ibland kan jag nog tända om droppar rinner. Ibland kan jag smälla till.” 

 

”Det finns starka personer, står de och skriker och säger tillräckligt mycket så får dom sin vilja 
fram. Ledningen har varit svag, inte vågat säga emot. Det är inte husmor som är husmor, makten 
är ute i köket.” 

”Just de som är starka och pottiga, då husmor inte vågar stå emot utan hon ger efter.. Den som 
skriker högst och hårdast emot är vinnaren. ” 

”Jag har empati mot förmannen, hon vill att vi har det bra. Men vi har så starka kvinnor här.” 

”Jag har en dålig vana att säga för rakt ut. Jag är inte van med kustens sed var man kring går 
saker.” 

 

Medarbetarna hänvisar till samtliga medarbetare som starka individer och starka 

kvinnor. Min tolkning av arbetsenheten i Grupp 3 var att de är kvinnor som har starka 

temperament som inte är rädda att framföra sina åsikter. Detta i kombination med en 

svag ledare bidrar till illusionen av existensen av starka medarbetare. Förmannen 

kommenterar att hon har kompetenta medarbetare vilket betyder att hon inte behöver 

blanda sig i angelägenheterna som är direkt relaterade till kompetensen och det dagliga 

arbetet. 

4.2.4 Arbetsklimat-svagt ledarskap 

Båda grupperna har en del problem som är direkt relaterade till ledarna och faktumet 

att dessa är svaga. Förmännens kommentarer indikerar att det råder en viss brist på 

vilja att fatta självständiga beslut, samtidigt som en del av problemen kan grunda sig i 

förmännens bristfälliga självförtroende.  

 

”…Jag har kontroll och att man vet att jo det här klarar jag nog av någorlunda. Jag försöker vara 
mera kamratlig kan man säga och inte tror jag att de knycker sig och blir rädd för mig. Det nog 
mera såhär. Men jag försöker nog vara mera bestämd om de något som jag vill vara bestämd 
med.” 
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”Jo, ibland får man säga sådant som inte är så roligt. Som man vet att de inte uppskattar riktigt. 
Men ibland måste man sätta ner foten.” 

”.. kanske jag skulle ha möjlighet att själv fatta besluten med jag vill nog själv fara via X och 
diskutera saken och bolla också vad denna tycker.” 

 
Medarbetarna och den administrativa förmannen inser att närförmännen i 

arbetsenheterna inte lever upp till de rollförväntningarna som en förmansposition 

hänför, vilket i sin tur skapar problem inom arbetsenheten. Problemen är starkt 

förknippade till auktoritet och viljan att styra samt konflikthantering. 

 

”Jag tror att det undviks konflikter på grund av språket” 

”Man kanske jätte gärna skyller på någon annan än tar ansvar själv.”  

”..hon skulle våga ta mera plats, våga sätta ner foten. Våga gå in och säga man kan gör såhär, nu 
gör vi såhär. Hon saknar gnistan.” 

”… de har inte förtroende gentemot henne” 

”.. vågar inte stå emot utan hon ger efter, hon vill inte skada någon” 

Då jag frågade den ena närförmannen om hurdana konflikter det uppstår i 

arbetsgemenskapen svarade hon:   

 

” Kemin, men arbetsrelaterade också. Jag är ganska försiktig av mig, och kanske många 
gånger borde säga till som förman. Men jag vill inte göra saken värre, utan jag skulle vilja att 
alla kommer överens och så. Så felet ligger kanske delvis i mig också då jag borde säga till 
många gånger. Men man kan ju inte ändra på sig” 

 

Jag ifrågasatte hennes resonemang om varför hon tänkte att hon skulle göra saken 

värre om hon sköter sitt jobb och säger till ifall arbetsgemenskapen inte fungerar 

ändamålsenligt. Detta kunde hon inte svara på. Hennes genuina tankegång om att vela 

alla endast gott kom även fram då jag insåg att köket är överbemannat. Jag ifrågasatte 

detta och undrade om den administrativa förmannen var medveten om faktumet. 

 

” Jo det är ju det, vi är kanske emellanåt lite för många. Vi går på varandra. Det vet hon nog 
om” 

Inom både arbetsgemenskaperna Grupp 2 och Grupp 3 existerar det en del problem 

som är relaterade till språkfrågor, då förmännens kunskaper i finska är bristfälliga 

leder det till att de undviker situationer där det kräver kommunikation på det andra 

inhemska språket. Under intervjuerna tog medarbetarna upp problem relaterade till 

informationsdelningen samt på vilket språk denna kommer. På grund av förmannens 

bristfälliga kunskaper i finska så kommer den större delen av informationen på 
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svenska. Alla medarbetare förstår inte svenska, vilket betyder att de antingen måste 

vänta att få den eventuella översättningen, alternativt be någon kollega översätta 

informationen. 

 

”Jag tror att det är från hennes sida att hon undviker situationer på grund av språket.” 

”När vi fick protokollet från mötet relaterat till uppsägningarna så kunde jag inte läsa det då det 
inte var på finska. Den finska versionen kom tre dagar senare. Det är allmänt i Raseborg.. Men 
det borde nog komma på båda språken och på ett språk som du kan förstå vad saken gäller. ” 

”Jag har alltid tänkt att då de talar svenska så berör det inte mig” 

Båda förmännen verkar sakna intresse för medarbetarna och angelägenheter relaterade 

till dem. Specifikt hos förmannen för Grupp 2 finns det en brist på förståelse och 

empati. Direkt kommunikation i form av positiv och negativ feedback är extremt viktig 

för att förbättra relationer. Medarbetarna i båda grupperna har efterlyst 

utvecklingssamtal, vilket inte har tidigare arrangerats. Förmannen för Grupp 3 

förklarade att hon inte hållit dessa för att hon inte själv har haft ett med sin förman. 

Under uppföljningen berättade närförmannen för Grupp 2 att hon har hållit 4-5 

stycken men sedan kommer semestrarna i vägen. Mumlande konstaterar hon att: 

 

” det är så mycket… men nu kommer ju semestrar etc… Kanske jag hinner inom årets slut… jaaa 
de minskar ju med folk…” 

 Vid denna stund tittar jag mig omkring och gruppen ser chockad ut och som om de 

inte vet vad de skall säga. Vid intervjuerna kommenterade en av medarbetarna saken 

såhär: ” Här kommer det tydligt fram att vi är olika värda. Man får känslan av att 

vårt arbete inte uppskattas, om inte ens förmännen ids satsa på det”. 

 

Administrativa förmannen kommenterar saken:  

 

“Ett utvecklingssamtal skall inte bara hållas, utan det skall renskrivas också. Jag skulle väl lite tro 
att ur deras perspektiv handlar det mera om rädslan att konfrontera problemen som kan komma 
fram i samband av ett utvecklingssamtal. Till lika som jag ändå vet att många i personalen inte 
på utvecklingssamtalen vågar säga vad de egentligen skulle önska att de skulle våga säga.” 

 
 

Genom aktiv kommunikation om förväntningarna gentemot medarbetarna så kan 

förmannen bidra till en effektivare arbetsenhet, samtidigt som detta ger medarbetaren 

möjligheten att vara den bästa möjliga medarbetare som denna kan vara. Jag frågade 

förmännen om vilka deras förväntningar var gentemot deras medarbetare. Jag fick 

följande svar: 
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”Att dom, vad skall jag säga, att de…. Att de vad heter de, kommer på jobb och gör sitt, tar ansvar 
över sitt jobb på det viset. Att det är värt att komma.. att laga mat åt barnen. Det är en uppgift 
som dom behöver vara stolta över.” 

 

”…är deras närmaste förman och skall vara deras kontakt. Jag skall leverera information till 
henne, som hon sedan skall veta när hon skall leverera och i vilken form. Hon skall känna sin 
personal så bra att hon skall veta vad det är hon måste skicka ut till personalen.” 

” Jag önskar att de alla sköter sig. Vi har ju inte andra problem än med vissa personer. Vi har ju 
inga alkoholproblem eller så.” 

 

Närförmännen kunde inte svara direkt på frågan att vad de förväntade sig av sina 

medarbetare. Jag fick uppfattningen att de inte hade tänkt på saken tidigare, alternativt 

var de inte beredda på frågan. Efter följdfrågor så kom de fram till ovanstående citat. 

Om inte förmannen vet vilka förväntningar de har på medarbetarna, då kan inte 

medarbetarna vara medvetna om det heller, vilket i sin tur bidrar till en 

arbetsgemenskap som inte uppnår sin högsta potential.  

Under intervjuerna i Grupp 2 samt under gruppens uppföljningstillfälle kom det fram 

att lokalerna är föråldrade. Temperaturen stiger på sommaren för högt, samtliga 

lokaler luktar kloak samt rappningen faller ned från taket. Problemen med hettan lyfts 

fram som ett stort problem, då personalen i andra områden har svimmat. Under 

uppföljningen försöker den administrativa förmannen förklara bort problemen genom 

att lyfta upp händerna och konstatera att det inte går att göra något åt saken då 

Raseborg är en fattig kommun. Hon kommenterar att ”kanske någon dag då jag har 

energi och är på gott humör så kan jag diskutera det med arbetsskyddet…” Jag 

märker att gruppen suckar, medarbetarna verkar ha lite förtroende om förändring. 

”Vi har försökt så mycket men ingenting händer. De skrattar åt oss! Hon säger bara jag vet inte”  

 Jag tog upp saken med den administrativa förmannen under intervjun. Jag frågade 

henne: Hur är det med omständigheterna som en del jobbar under med hettan?  Är 

det något som tas itu med eller? 

” Jo, jag har ju meddelat till arbetsskyddschefen att vi upplever att så är det på många platser. 
Sen är det ju där igen ekonomin som är den största grejen som kommer emot. Det andra som jag 
skulle vilja påstå är att fastighetssidan tycker att det inte är ett så stort problem som vi tycker. 
Alltså de som sköter om ventilationen. I kombination med att ett flertal av våra fastigheter är ur 
åldrade och slitna, ventilationen överlag är undermålen. Detta konstaterat, vi har byggt ett x-
antal nya daghem i Raseborg under Raseborgs tid, men där har man ändå inte satt in en sådan 
ventilation som skulle klara av en sommar med +25 ute utan att man skulle lida inne. Man har 
inte satsat på att sätta in en så dyr ventilation. ” 
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Hon förklarar att de anser att det är ett problem, men samtidigt så accepterar hon 

situationen då hon inte arbetar för en förändring. Jag undrade att är det inte något som 

är konkret och går att påvisa att det är för hett eller att det inte är för hett. Hon berättar 

att det är +25 eller +28 grader.  

Inom kommunala sektorn är beslutsfattandet långsamt och dessa förmän kan inte 

påverka omständigheterna direkt. Detta sagt, så är det extremt viktigt från ett 

ledarskapsperspektiv att medarbetarna känner att deras röster är hörda och att 

förmannen gör sitt bästa för att finna en lösning. Detta till exempel genom att 

informera dem om processen och eventuella uppdateringar. Att inte ha något att 

rapportera är även en form av uppdatering som ger medarbetarna känslan av att deras 

röst är hörd. Jag frågade administrativa förmannen ifall hon har informerat 

medarbetarna om eventuella framsteg som gjorts relaterat till detta. 

” Där vågar jag inte säga hur jag har informerat för att när jag säger till arbetarskyddet, det finns 
i Raseborg en inneluftsgrupp som jobbar med de här problemen... Jag vet inte hur det jobbas 
vidare där och jag har inte tänkt på, jag tänker alltid på det då det är jätte varm ute och jag vet att 
de har det kämpigt. Men där emellan så glömmer jag faktiskt bort det, då jag har miljoner andra 
saker. Så jag har aldrig fråga upp hur ärendena sedan går vidare.” 

 

Jag fick den uppfattningen av medarbetarna under observationstillfället att de känner 

att det inte bär någon frukt att vända sig till förmännen då det inte sker några 

förändringar. 

”Vi har fått en känsla att det inte lyssnas på vad vi har och säga, vi är inte värda någonting. Vi är 
inte yrkesmänniskor. Vi blir mera och mera nertrampade.” 

 

 Denna känsla kunde motarbetas genom uppdatering av information, även då det inte 

finns något att uppdatera. Jag frågade administrativa förmannen om hon inte ansåg att 

personalen svimmar är ett allvarligt problem som bör lösas. 

” lösning.rekt. detta mmarmånaderfinnsllfället att det inte bär mågon frukt att  för att finna en 
lösning.rekt. detta mmarmånaderDet har jag inte haft någon på den här sidan som skulle ha 
tuppat av. Det hände i ett åldrings kök. Jag har haft mera problem med att kylarna och frysarna 
inte klarar av somrarna än att personalen inte skulle stå på benen. Vad jag nu kommer ihåg. ” 

I båda grupperna råder det en del problem relaterade till kommunikationen och 

informationsdelningen. Den är inte i någon mån regelbunden eller kontrollerad. Även 

språket som informationen kommer på anses vara ett problem. Delningen av 

informationen är en viktig kanal av kommunikation till medarbetarna med vilken 

förmannen kan sträva till att underlätta de osäkra som Grupp 2 lever under. Under 
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intervjuerna kom det fram att de inte blivit skilt informerade om vad som kommer att 

ske. 

”Nej, nu blev vi ju lessna att vi får läsa på tidningen vad som skall hända oss före vi får höra det.  
Det var så. Det tycker vi att är fel. Om de är rädda att vi skall få ut det, vad skulle det göra. Nu är 
det fel att våra egna saker ska vi läsa från tidningen. ” 

 
 

Vid analyseringen av data erhållet dels från intervjuerna men även från 

observationerna så får jag uppfattningen av att ingen av de deltagande förmännen vill 

acceptera, eller kan inte inse, att det finns en rad med problem som till en stor del är 

anknyta till dem och deras position. På basen av faktumet att de deltar i FEELIT-

projektet indikerar det att de är till viss mån öppna för diskussioner som är relaterade 

till arbetsklimatet och välbefinnandet som därmed tangerar ledarskapet och dem själv. 

Även om avhandlingen ämnar lyfta fram medarbetarens roll, så är det noterbart att 

lyfta fram förmännens perspektiv. Vid analyseringen av den erhållna data kan jag inse 

att de sitter i en sits som inte alla vill sitta i. Dels ansvarar de för en arbetsgemenskap 

som är missnöjda med deras prestationer och deras sätt att agera, samtidigt som de 

hamnar gå en ständig balansgång mellan höga förväntningar och små resurser.   
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5 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

En stor del av problematiken i de studerade grupperna grundar sig i det svaga 

ledarskapet. Forskare identifierar konflikter, rolloklarhet och överbelastning, 

ledarskapet inkluderande stöd samt delning av information som relevanta faktorer som 

påverkar arbetsklimatet (James & James; se Van Veldhoven, 2005:32). Ett psykologiskt 

arbetsklimat bygger på individuella uppfattningar om organisationen eller 

arbetsenheten, vilket innebär att det är manipulativt och utsatt för förändring. Detta 

betyder att gränsdragningen mellan individers attityder och det psykologiska klimatet 

kan vara svår (Ehrhart et al., 2013:92). På grund av att Grupp 2 är utsatt för en stor 

osäkerhet, är detta något som bör tas i beaktan vid studerandet av arbetsklimatet. Dock 

ämnar avhandlingen att undersöka hur relationen mellan den svaga ledaren och 

medarbetaren påverkar arbetsklimatet, inte att mäta själva klimatets kvalitet. 

I de studerade grupperna kan man identifiera bristfälliga inslag av faktorerna, som har 

en negativ inverkan på arbetsklimatet i arbetsenheterna. Kapitlet ämnar sammanfatta 

de viktigaste fynden i de insamlade data samt identifiera hur relationerna påverkar 

arbetsklimatet i det svaga ledarskapet. Avslutningsvis framställs förslag på vidare 

forskning inom ämnet. 

I förmännens beteendemönster kunde jag se olika inslag av Kellermans identifierade 

dåliga ledare som inkluderar inkompetent ledarskap, stelt ledarskap, omåttligt 

ledarskap, känslolöst ledarskap, korrupterat ledarskap, insulärt ledarskap samt elakt 

ledarskap (Kellerman, 2005:43). En gemensam faktor i ledarskapsattributen som 

Kellerman identifierar är att de är alla bristfälliga på något plan. Själv anser jag att 

stämpel dåligt ledarskap syftar direkt på kompetensen, vilket inte nödvändigtvis är 

problemet i alla situationer. Kellermans ledarskaps attribut syftar till en stor del på sätt 

att hantera förändringar. Jag har introducerat termen svagt ledarskap som indikerar 

att ledarskapet inte är bristfälligt i mån om grundkompetensen som är direkt relaterat 

till det konkreta arbetet. Svagt ledarskap syftar på den sociala kompetensen som 

behövs för att vara en bra ledare, inkluderande konflikthantering, kommunikation, 

relationer, empati, intresse samt andra sociala interaktioner som är relaterade till 

dessa. 

I enlighet med det insamlade data, drar jag slutsatsen att det inte är ett problem med 

förmännens kompetens i relation till att utföra det konkreta arbetet, utan problemen 

ligger i kompetensen att leda människorna och att kommunicera med dem och därmed 
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bygga upp en välfungerande arbetsenhet. Beteendemönstret indikerar att det i många 

fall finns en klar brist på intresse att agera i enlighet vad en stark ledare skulle göra. 

Som ett exempel kan nämnas konflikterna som är relaterade till språk inom Grupp 2 

och Grupp 3. Förmannen i Grupp 2 undviker onödig kommunikation med de 

finskspråkiga medarbetarna, levererar bristfällig information samt visar inget intresse i 

att förbättra sina kunskaper i det andra inhemska språket. Detta leder till en 

självuppfyllande profetia då vissa medarbetarna därmed undviker konfrontering och 

kommunikation då de känner att de inte kan diskutera saken på grund av brist på 

språkkunnighet. Kommunikationen mellan förmännen och medarbetarna är 

bristfälliga även på andra plan än språkmässiga. Dels undviker samtliga förmän att 

kommunicera överhuvudtaget, medan andra inte inser vilken kraft och negativ 

inverkan deras kommentarer och sätt att kommunicera har på medarbetarna. Jag fick 

uppfattningen av att förmännen inte är medvetna om vilken negativ inverkan deras 

aktioner har på arbetsenheten och klimatet. 

 

En viktig del av kommunikationen är att ha intresse för medarbetarna och deras 

angelägenheter. Under forskningen kom det upprepande fram exempel på förmännens 

ageranden, eller de facto brist på ageranden som påverkade medarbetarna i en negativ 

bemärkelse. Medarbetarna känner att det inte är värt att ta upp problem då ingen 

noterar deras åsikter eller angelägenheter. Medarbetarna känner att de är mindre värda 

och att de inte är respekterade. Grupp 2 arbetar under osäkra förhållanden vilket skulle 

kräva en förman som leder gruppen fån fronten och genom lämpliga 

ledarskapsstrategier försöker i mån om möjlighet stabilisera situationen och underlätta 

genomgången av den svåra fasen. Förmannens brist på ageranden indikerar att det 

finns brist på empati och förståelse. Det kan identifieras Kellermans (2005) teori om 

känslolöst ledarskap (callous leadership). 

 

Forskningsresultat (Bass, Valenzi, Farrow och Solomons, 1975; Hunt, Osborn & 

Schuler, 1978; Farrow, Valenzi & Bass, 1980) antyder att klart upplagda gemensamma 

mål och medarbetarnas möjlighet att delta i beslutsfattande höjer graden av förtroende 

och tillit i ledarskapet (Bass & Bass, 2008:750). Under seminariet för Grupp 1 lade 

gruppen kollektivt upp gemensamma mål som de skulle implementera före 

uppföljningen som skulle arrangeras sex månader senare. Dessa mål tangerad ämnen 

som respekt och bemötande, ledarskap, utveckling mm. Med andra ord var det inte mål 

som var konkret relaterade till arbetet och eventuella resultat, utan direkt till 

arbetsenhetens välbefinnande, samarbetet och därmed klimatet. Förman 1 (Grupp 1) 
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beteendemönster kan identifieras som ett stelt ledarskap (Kellerman 2005) i enlighet 

med hans kritiska attityd mot förändring och nya idéer. Förmannen agerar i samma 

banor som han alltid har gjort och finner det svårt att ändra på sitt beteende och inse 

att ledarskapet är svagt och bristfälligt. Medarbetarnas konstruktiva förslag till 

förändringar som skulle underlätta deras tillvaro, motarbetar han starkt i form av att 

meddela att han inte tänker agera i enlighet med dessa. Samtidigt antyder han att det 

de facto inte finns några problem utan det är medarbetarna som är överkänsliga och 

inte kan uppskatta vad de har.  

 

Att själv kunna påverka arbetet och ha möjlighet till självständigt beslutsfattande anses 

ha en positiv inverkan på arbetstrivseln (James & James, 1989; se Van Veldhoven, 

2005:32). På grund av de nya reformerna i Raseborgs kommun skall det införas 

identiska menyer till alla enheter inom kommunen. Detta kommer att eliminera den 

autonomi som finns för tillfället i mån om möjlighet att påverka maten de tillreder. För 

medarbetarna är autonomin och kreativiteten en bidragande faktor till arbetstrivseln 

och välbefinnandet och därmed arbetsklimatet. Då kreativiteten begränsas så 

försvinner en viktig del av individerna. 

Grupp 2 och Grupp 3 är i hög grad konfliktbenägna och konflikterna löses inte av 

förmännens initiativ. I detta fall handlar det om konflikter som uppstår inom 

arbetsgemenskapen som bör redas ut men som förmännen inte bär ansvar för att 

hantera och behandla. Paralleller har dragits mellan aktiva ledare och effektiva 

medarbetare. Effektivitet och prestationer är utanför ramarna för denna avhandling, 

men detta indikerar att relationen, samarbetet och växelverkan mellan parterna är av 

högsta prioritet. Medlemmarna av Grupp 3 identifierar problemen grunda sig i att 

medarbetarna är starka medan förmannen inte kan stå emot dem. De som skriker högst 

får deras vilja igenom. Jag identifierar medlemmarna som svaga då de inte agerar i 

enlighet hur en medarbetare förväntas göra, vilket indikerar att det finns någon mån 

om rollkonflikter i form av utmaningar att inta rollen som medarbetare (Bass & Bass, 

2008:320). En medarbetares uppgift kan anses vara en stödfunktion i processen för 

förmannen i att vara den bästa möjliga förman. Det råder brist på respekt dels 

gentemot förmannen, men även gentemot de andra medarbetarna. Personerna som 

skriker högst och har ett starkt temperament gör dem inte till starka medarbetare, de 

facto de gör dem till svaga. Medarbetarnas uppgift är att stöda förmännen i deras 

arbete och agerande i enlighet med samtliga medarbetare i Grupp 3 gör, indikerar ett 

bristfälligt stöd gentemot förmannen, vilket gör medarbetaren till en svag medarbetare. 
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I arbetsenheten har det krävt att arbetshälsovården samt psykologer kommer på plats 

för att reda upp problematiken inom arbetsenheten. I enlighet vad medarbetarna 

berättat så är det fråga om en person som lyckas få till stånd explosionerna i 

arbetsenheten, vilket får mig att undra hur det inte har tagits kontroll över situationen 

då problemet grundar sig i en individ. Emotionella konflikter samt emotionella 

konflikter i kombination med konflikter relaterade till arbetet har en negativ inverkan 

på förmannens beteende (Bass & Bass, 2008). 

Majoriteten av medarbetarna i Grupp 2 och Grupp 3 identifierar jag som individualister 

medan de resterande är i någon grad resurser (Chaleff, 2009: 41-42). Individualisterna 

erbjuder lite stöd till förmannen, samtidigt som de utmanar denna på hög nivå. 

Medarbetarna som agerar i enlighet med resursen är en person som gör precis som 

han/hon är tillbedd att göra, men ingenting mera. Det råder en brist på initiativtagande 

och vilja att utveckla sitt arbete. Jag identifierade dessa personer som medarbetare som 

kom dit för att arbeta och inte hade ett större intresse att utveckla relationerna och 

därmed förbättra samarbetet och trivseln på arbetsplatsen. Utöver det normala arbetet 

finns det väldigt litet initiativtagande. De svaga ledarna i Grupp 2 och Grupp 3 skulle 

behöva medarbetare som utmanar dem i en lämplig grad samtidigt som de erbjuder en 

hög nivå av stöd.  Chaleff (2009) identifierar implementerare som de medarbetare som 

stöder förmannen i hög grad med utmanar denna väldigt lite. Att utmana en förman är 

inte nödvändigtvis en dålig sak. Vid en lämplig grad av utmaning kan det ha en positiv 

inverkan på ledarskapet samt beslutsfattandet. Det skulle kunna bidra med gnistan 

som båda förmännen saknar. En viktig del av förmannens roll är att fatta svåra beslut 

då det råder intressekonflikter.  

Omständigheterna som Grupp 2 arbetar under är bristfälliga. Lokalerna är föråldrade 

och ett återkommande problem är hettan på sommaren. Medarbetarna berättar att de 

har upprepade gånger tagit upp saken med förmännen då de anser att de inte kan orkar 

arbeta under omständigheterna. Den administrativa förmannen konstaterar att hon har 

fört saken vidare men har inte gjort någon uppföljning. Samtidigt konstaterar hon att 

Raseborg är en fattig kommun. Hon hävdar att det är +25 eller +28 grader i köken, 

medan medarbetarna berättar om incidenter då kolleger har svimmat på grund av 

hettan i köken. Detta är ett exempel på det svaga ledarskapet som existerar. Problemen 

är direkt relaterade till medarbetarnas hälsa, men det är inte av tillräckligt hög prioritet 

för att försöka åtgärdas. Noteras bör att det inte är upp till dessa förmän att lösa 

problemen vars beslut fattas hos stadsstyrelsen på kommunalnivå. Om inte förmännen 
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tror på förändring och försöker sitt bästa för att agera i enlighet med medarbetarnas 

intresse, hur skall medarbetarna då tro att deras röster är hörda och har en betydelse. 

Sommarhettan har en inverkan på temperaturen, vilket antagligen inte är tagit i 

beaktan i de nämnda temperaturerna. Jag studerade saken av genuint intresse. Det är 

inte direkt lagstadgat exakt hur varm det får vara i en arbetsenhet. I 33 § i 

arbetarskyddslagen om arbetsplatsens ventilation och arbetsrummets rymlighet ingår 

också krav på temperaturer i arbetsrum under normala förhållanden 

(Arbetsförvaltningen). Enligt arbetarskyddslagen 39 § skall arbetsgivaren begränsa 

arbetstagarnas exponering för fysikaliska utlösande faktorer som medför olägenheter 

eller risker för arbetstagarens säkerhet och hälsa, inkluderande temperatur, fuktighet, 

drag och buller (Arbetsskyddsförvaltningen) som är relevanta i detta sammanhang. Om 

de fysikaliska utösande faktorerna inte kan elimineras skall de kontrolleras med hjälp 

av tekniska lösningar, pauser eller andra arrangemang av arbetsuppgifter för att 

åtgärda problemen (Arbetsskyddsförvaltningen). Arbetstagarna bör själva inta åtgärder 

för att minska risken för överhettning, detta genom att välja en klädsel som är lämplig, 

lätt och löst sittande (Arbetsskyddsförvaltningen).  Under uppföljningstillfället hölls 

det en diskussion relaterat till arbetsklädseln då det fanns planer att beställa ny sådan. 

Den administrativa förmannen poängterade att de inte har någon möjlighet att påverka 

dessa, det är det billigaste alternativet som väljs. 

 Om de ovan nämnda åtgärderna inte räcker i sig, bör arbetsgivaren vidta åtgärder till 

exempel genom effektivare ventilation, alternativt förkorta exponeringstiden. Då 

temperaturen utomhus är under +25 grader, är det arbetsgivarens skyldighet att med 

hjälp av förebyggande åtgärder hålla temperaturen inomhus under 28 grader. 

(Arbetsskyddsförvaltningen) Eftersom värmen kan stiga exceptionellt i ett kök, så är 

det nödvändigt att exponeringstiden förkortas i form av 10-15 minuters pauser/timme.  

Under mina etnografiska studier kunde jag identifiera en handfull starka medarbetare 

som jag fick uppfattningen av att de hade i någon mån vägledande roller i en social 

kontext. Jag har uppfattningen att individerna var erfarna i arbetet och väldigt 

kompetenta. Detta kan speglas tillbaka till tankegången från Nhunggabarra folket med 

roterande roller mellan att vara fiskare eller jägare, ledare eller medarbetare. Tyvärr 

hade jag inte möjlighet att intervjua dessa personer. 

Situationerna i de olika grupperna är väldigt olika, trots att de hade liknande problem 

relaterade till ledarskapet och arbetsklimatet. På basen av mina observationer bildade 
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jag uppfattningen att medarbetarna i Grupp 1 har ett intresse att via samarbete och en 

förbättrad kommunikation försöka förbättra enhetens arbetsklimat och 

arbetsvälbefinnande. Medarbetarna agerade under seminariet i enlighet med vad bra 

medarbetare förväntas göra, det vill säga stöda förmännen i sitt arbete. Tyvärr agerade 

Förman 1 i enlighet vad en svag och inkompetent förman gör, genom att neka att det 

överhuvudtaget finns några problem och beskylla medarbetarna för att vara 

överkänsliga och otacksamma. En bra ledare skulle ha kunnat ta emot den konstruktiva 

kritiken och inse att ett välfungerande samarbete och en effektiv kommunikation 

gynnar arbetsenheten som en helhet. 

En bra ledare som skulle agera i en liknande situation som förmannen gör i Grupp 2 

borde inse hur viktigt det är att utveckla ändamålsenliga kommunikationskanaler samt 

inse vikten av kommunikationen till sina medarbetare. En autentisk ledare lägger 

vikten på att agera i enlighet hur du förväntar dina medarbetare agera. Detta inkluderar 

en effektiv konflikthantering, vilket är nödvändig i arbetsenheten. En bra ledare har 

ändamålsenliga sociala kompetenser som förstärker arbetsenhetens samhörighet. En 

bra ledare skulle ta i beaktan medarbetarnas önskemål och implementera dessa i mån 

om möjlighet. Att medarbetarna känner att de är ingenting värda och att ingen tar 

deras åsikter i beaktan, är en oacceptabel situation som borde korrigeras från 

förmannens initiativ. 

Då synergin i Grupp 3 är den att det finns svaga medarbetare och svaga ledare, betyder 

det att båda parterna i relationen är i behov av en förändring i deras ageranden. Dels 

skulle goda medarbetare inte agera i enlighet vad dessa individer gör. God medarbetare 

respekterar förmannens ställningstaganden och ämnar inte utöva någon form makt 

med starka emotionella utbrott. Samtidigt skulle en bra ledare ta kontroll över 

situationen och inse att det finns ett akut behov av kommunikation, konflikthantering 

och samarbete.  

Den första saken som bör åtgärdas i grupperna är förmännens förståelse till den 

inverkan som deras ageranden har. Om de inte inser att det finns problem relaterade 

till deras ledarskapsstilar så kommer det inte att ske en förändring. FEELIT-projektet 

har antagligen haft en positiv inverkan, då problematiken har tagits upp och krävt att 

förmännen reflekterar över saken. Detta kan ske i en medveten eller omedveten 

process. Jag skulle rådgöra förmännen att inom arbetsenheterna be medarbetarna 

skriftligt reflektera över diverse frågor som tangerar samma ämnen som jag har 

behandlat i avhandlingen. Detta ger medarbetarna möjligheten att ta upp 
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inflammerade ämnen utan att det kan tolkas som en attack mot förmännen. Samtidigt 

anser jag att den administrativa förmannen borde blanda sig mera i angelägenheterna 

relaterat till de svaga ledarskapen i arbetsenheterna. Efter att de svaga ledarskapen har 

redigerats kan de med hjälp av ändamålsenliga sociala kompetenser påverka de svaga 

medarbetarna i en positiv bemärkelse och eftersträva förändring via det. 

5.1 Slutsatser 

Avslutningsvis kan det konstateras att avhandlingens syfte har uppfyllts då jag har 

undersökt hur växelverkan mellan svaga förmän och medarbetarna påverkar 

arbetsklimatet. Vid sidan om svaga förmän förkastar jag tanken att medarbetare med 

starka temperament och oförfärade attityder skulle vara starka och introducerar dem 

som svaga medarbetare. Detta på grund av att de inte agerar i enlighet med vad som är 

fördelaktigt för gruppen, i respekt för förmannen samt i enlighet med de givna rollerna.  

Vid mina reflektioner om svaga förmän kompletterade med svaga medarbetare kom jag 

fram till att det kan dras paralleller till metaforen om hönan och ägget och dilemmat 

om vilkendera kom först. Uppstår svaga ledare på grund av att deras medarbetare är 

svaga och inte arbetar i enlighet med den gemensamma synergin, eller är medarbetarna 

svaga som reaktion till det svaga förmanskapet som lider av rollkonflikter och 

socialkompetens och därmed inte intar rollern som förman på ett ändamålsenligt sätt? 

Vidare har avhandlingen identifierat växelverkans signifikans samt illustrerat de 

potentiella effekterna av bristfällig växelverkan och kommunikation. Komponenterna 

som jag identifierar att det svaga förmanskapet inverkar på arbetsklimatet genom är; 

brist på kommunikation, inkluderande informationsdelning, brist på uttryckning av 

intresse och empati samt avsaknaden av effektiv hantering av konflikter som är dels 

relaterade till själva arbetet, inkluderande rollkonflikter, men även konflikthantering av 

emotionella konflikter. De olika komponenterna sammanfattas i figur 2.  

 

 

 

 



 

 

69 
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Arbetsklimatet 

Figur 2 Illustration av komponenternas inverkan på arbetsklimatet  

 

Figuren illustrerar sammanfattningsvis komponenternas inverkan på arbetsklimatet 

(basen i bilden). Vid ett positivt arbetsklimat är basen horisontell, medan den lutar sig 

åt endera hållet beroende på om det är medarbetaren eller förmannen som är svag. I 

linje med detta är basen horisontell om ingendera parten är svag. Lutningen på basen 

illustrerar graden av svaghet. 

Valen av datainsamlingsmetoderna gav mig möjligheten att studera fenomenet på ett 

djupare plan, än det mig vetande har gjorts tidigare. Trots detta så är avhandlingen 

endast en skrapa på ytan till en helt ny dynamisk bild av ledarskapsteorier som 

fokuserar på svaga ledare. 

5.2 Bidrag 

Mitt bidrag till forskningen är dels faktumet att jag har identifierat ledare från ett nytt 

perspektiv, som svaga ledare. Genom att använda mig av både etnografiska 

observationer och intervjuer har jag lyckats studera de bakomliggande orsakerna till 

varför arbetsklimatet är dåligt i stället för att fokusera på att mäta detta.  

5.3 Förslag för vidare forskning 

Inom ämnet av arbetsklimatsforskning och ledarskap finns det en tydlig lucka i 

forskningen kring ledarskap som inte är framgångsrikt och välfungerande. Jag har 
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använt mig dels av termen svagt ledarskap för att behandla fenomenet. Jag har ämnat 

identifiera hur dessa ledare påverkar arbetsklimatet, vilket kan anses vara en skrapa på 

ytan. Det vore även intressant att forska vidare i ledarnas förståelser om deras rollers 

signifikans samt i deras förståelse i hur deras interaktioner och attityder påverkar deras 

omgivning. På grund av ämnets känsliga karaktär kan det vara en utmaning. I enlighet 

med min uppfattning planeras det att ordnas en uppföljare till FEELIT-projektet som 

skulle vara specifikt inriktat på ledarskap och problematiken kring denna. Det ger en 

möjlighet att studera dessa ämnen närmare och erhålla mera information om den 

andra sidan av slanten, de svaga ledarna. 
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDEN 

Tema Intervjufråga Litteraturstudie 

Förman och 
medarbetare 
 
 
 
 
 

Trivs du på din arbetsplats? 
(Bidragande och 
motarbetande faktorer) 
Viihdytkö työpaikallasi? 
Mitkä asiat edesauttaa 
viihtyvyyttä/huonontaa 
 
 

(Parker et al., 2003; se 
van Veldhoven, 
2005:32).) 

Förman och 
medarbetare 

Uppstår det konflikter 
någon gång?  
Hur löses dessa? 
Syntyykö 
ristiriitaisuutta/konflikteja? 
Miten näihin puututaan ja 
miten ne ratkotaan? 

(James & James, 
1989; se van 
Veldhoven, 2005: 32)) 

Förman och 
medarbetare 

Hurdan är din relation till 
din förman/dina 
medarbetare? (Efterlyses 
ömsesidigt tillit och respekt) 
Millainen on suhteesi 
esimieheesi? Millainen on 
suhteesi työtoveriisi? 
(Haetaan vastavuoroista 
luottamusta ja arvostusta) 
 

(Gil et al., 2005; 
McNamara & 
Trumbull, 2009; Tse, 
Dasboroughb och 
Ashkanasya, 2008) 

Förman och 
medarbetare 

Vilken är din roll på 
arbetsplatsen? Finns det 
flera? 
Mikä on sinun roolisi 
työpaikalla? Onko 
useampi? 

(Chaleff, 2009; Abbas, 
Murad, Yazdani och 
Asghar:2012; (Riggio, 
Chaleff, Lipman-
Bulen, 2008; Sveiby, 
2009) 

Förman och 
medarbetare 

Hur fungerar samarbetet 
inom gruppen, finns det 
gemensamma mål och en 
gemensam vision? 
Miten yhteistyö ryhmässä 
toimii? Onko yhteistä 
visiota ja päämäärää? 

(James & James, 
1989; se van 
Veldhoven, 2005: 32)) 

Förman Vad är dina förväntningar 
gentemot dina 
medarbetare?  
Mitä odotat työtovereiltasi? 

(Chaleff,2009; Tse, 
Dasboroughb och 
Ashkanasya, 2008) 

Förman Kan du delegera ansvaret till 
dina medarbetare? 
(DVS vågar han/hon lita  på 
att de klarar av uppgiften) 
Onko mahdollista delegoida 
vastuuta alaisillesi? 

(James & James, 
1989; se van 
Veldhoven, 2005: 32) 

Förman Hur stöder du dina 
medarbetare? 

(James & James, 
1989; se van 
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Miten tuet alaisiasi? Veldhoven, 2005; 
Chaleff:2009) 

Medarbetare Har du möjligheter att 
självständigt fatta beslut? 
(autonomi) 
Onko sinulla mahdollisuus 
itsenäiseen 
päätöksentekoon? 
(autonomia) 

(James & James, 
1989; se van 
Veldhoven, 2005: 32) 

Medarbetare 
 
 
 

Anser du att din förman 
stöder ditt arbete? 
Näetkö että esimiehesi 
tukee työntekoasi? 

(Chaleff, 2009; James 
& James, 1989; se van 
Veldhoven, 2005; Tse, 
Dasboroughb och 
Ashkanasya, 2008) 
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BILAGA 2 KIVA-ENKÄTENS RESULTAT FÖR GRUPP 2 

 

Tema Maj 2014 Januari 2014 September 2013 Raseborg 

Trevligt 6,64 7,83 7,44 7,71 

Meningsfullt 7,12 8,33 8,11 8,41 

Behärskar 8,08 8,89 8,44 8,26 

Kamrater 7,32 8,33 8,39 8,65 

Bestående 4,92 6,83 6,78 7,11 

Påverkar 5,96 7,33 7,06 7,20 

Förman 7,24 7,67 7,17 7,80 

Medeltal 6,75 7,89 7,63 7,88 

 

Tidpunkt Antal svar Svars procent 

05/2014 25 100 

09/2014 18 72 

09/2013 18 69,2 

Raseborg  1080 

-. 
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BILAGA 3 KIVA-ENKÄTENS RESULTAT FÖR GRUPP 3 

 

Tema Maj 2014 Januari 2014 September 2013 Raseborg 

Trevligt 6,18 5,40 6,77 7,71 

Meningsfullt 6,73 7,00 7,15 8,41 

Behärskar 8,64 8,90 8,46 8,26 

Kamrater 7,45 6,90 8,15 8,65 

Bestående 5,52 6,10 5,77 7,11 

Påverkar 6,09 6,30 6,85 7,20 

Förman 6,27 5,70 7,54 7,80 

Medeltal 6,70 6,61 7,24 7,88 

 

Tidpunkt Antal svar Svars procent 

05/2014 11 68,8 

09/2014 10 62,5 

09/2013 13 86,7 

Raseborg  1080 

 


