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1 INLEDNING 
I rollen som företagsledare i ett mindre företag så har man i många fall daglig 

kontakt med sina medarbetare. Företagens organisationsstruktur gör att 

företagsledare och medarbetare arbetar med likvärdiga uppgifter i det dagliga 

arbetet. Det görs ingen större skillnad i arbetsrollerna mellan företagsledare och 

medarbetare. Det uppkommer dock ibland situationer då det krävs att 

företagsledaren tar steget ifrån medarbetarna och utövar sin roll som 

beslutfattande företagsledare. Skillnaden mellan arbetsgivare och anställd blir då 

tydlig och rollen för företagsledaren förändras.  

 

År 2005 fanns det ca 200 000 företag med 1-19 personer anställda registrerade i 

SCB:s företagsregister (www.scb.se). I varje företag finns det en företagsledare 

som ställs inför situationer som kan vara svåra att veta hur man ska hitta en 

lösning på. Att bestämma över andra människor som man dessutom har nära 

personlig kontakt med är något som kan upplevas som stressande. Rekrytering av 

chefer i större företag är ofta noggrant styrda processer emedan tillsättningen av 

chefer i mindre företag kan ske mer slumpmässigt.  

 

I boken Chefen och Ledarskapet (1986) pratar författarna om hur en chef inte bara 

är ansvarig för sitt eget handlande utan även för sina anställdas. Om det finns en 

klyfta mellan företagsledaren och medarbetaren är det företagsledarens uppgift att 

rannsaka sig själv och sitt ledarskap för att försöka vinna medarbetarnas 

förtroende. En företagsledare kan på grund av sin position bli mycket ensam 

beroende på hur denne utformar sitt ledarskap. Denna ensamhet får dock inte bli 

alltför stor då det kan bli problem att leda effektivt.  

 

Innan jag började skriva denna uppsats hade jag talat med olika personer som 

arbetar som företagsledare. Under dessa samtal har jag fått uppfattningen att det 

finns situationer i arbetslivet som många företagsledare känner sig obekväma 

inför. Det är speciellt situationer då man i ena stunden arbetar sida vid sida med 

medarbetarna för att i nästa stund förändra sin roll till att ”agera chef”. Att behöva 

ta, och framför allt presentera, beslut som för en eller flera medarbetare innebär 
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negativa konsekvenser, är något som företagsledare kan oroa sig för och helst vill 

avstå från. I vissa fall är en sådan konfrontation emellertid något som är 

nödvändigt och något som inte går att undvika.  

 

I många företag arbetar företagsledare och medarbetare sida vid sida och ingår i 

en gemenskap i företaget. Att som företagsledare lämna denna gemenskap med 

medarbetarna och ensam tvingas ta beslut kan vara en situation som kan skapa 

problem för många företagsledare. Den sociala statusen kan förändras för 

företagsledaren i företagets gemenskap på grund av beslut som denne tvingas ta. 

Ledarskapet kan resultera i att konflikter uppstår eller att företagets ekonomiska 

situation inte blir hållbar.  

 

Det jag fått höra i samtal med företagsledare har gjort mig intresserad av ämnet 

ledarskap och av att studera vad företagsledare i mindre företag säger sig känna 

inför närhet och distans i kontakten till sina medarbetare.  

 

1.1 Syfte och problemformulering  
Syftet med denna uppsats är att studera hur ett antal företagsledare i mindre 

företag, med färre än tjugo anställda, beskriver närhet och distans till sina 

medarbetare och hur de anser att en företagsledare ska agera för att skapa en så 

bra arbetsmiljö som möjligt. Tanken är att undersöka om, och i så fall på vilket 

sätt, företagsledaren väljer att involvera sig i sina anställda och hur nära denne 

säger sig  vara sina medarbetare. Min frågeställning i denna uppsats är; Hur 

beskriver företagsledare i mindre företag närhet och distans till sina 

medarbetare? Vad anser företagsledare är viktigt i ledarskapet för att skapa en 

bra arbetsmiljö? Vad anser företagsledare om att ta beslut som innebär 

förändringar för medarbetarna? 
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1.2 Disposition  
Denna uppsats är upplagd på följande sätt: Inledningsvis beskriver jag mitt syfte 

och min problemformulering. Jag kommer sedan att presentera bakgrund, 

avgränsningar och definitioner. Därefter följer det kapitel som tar upp vilka 

teoretiska utgångspunkter och begrepp som kommer att användas vid analysen av 

det empiriska materialet. Efter metodkapitlet följer ett resultatkapitel som är 

indelat i två teman; (1) Närhet och distans och (2) Företagsledaren och 

ledarskapet. I det kapitel som sedan följer kommer resultatet att analyseras med 

hjälp av de teorier och begrepp som jag valt. Uppsatsen avslutas med ett 

diskussionskapitel där jag själv med hjälp av bakgrund och teorier reflekterar och 

diskuterar över resultatet som har kommit fram.   
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2 BAKGRUND 

Varje tidsepok i historien har haft sin syn på en god ledare och ett bra ledarskap. 

Vilket ledarskap som gett framgång har varierat, inte bara från tid till tid utan 

även från grupp till grupp. Det ledarskap som fungerar och är framgångsrikt idag 

är inte säkert rätt imorgon. Under årens lopp har olika ledarskapsstilar varit på 

modet. Idag talar man om coachen, den situationsanpassade ledaren och den 

konsultative ledaren, vilka har fler gemensamma nämnare än skillnader. Alla tre 

handlar om att leda medarbetaren till ökad kompetens, självständighet och ansvar. 

(Ekstedt och Jönsson, 2005)  

 

Kjell Ekstam som studerat ledarskap i över 20 år skriver i sin bok Ledarskapets 

hörnstenar (2002) att det i vårt samhälle idag finns några generella kunskaper som 

är grundläggande för ett bra ledarskap. Ekstam (2002) menar att det handlar om 

ledarens syn på sin egen roll och synen på sina medarbetare. Det är idag inte 

längre befattningstiteln som är viktig utan människan och personen bakom. Hela 

tiden måste ledaren och ledarskapet utvecklas och förändras och är något som 

man aldrig någonsin blir fullärd i.  

 

Mycket av litteraturen behandlar hur man bäst ska agera som ledare i olika 

situationer. Denna litteratur beskriver främst hur ett optimalt ledarskap borde 

fungera och hur olika medarbetare behöver olika typer av ledarskap. Ofta handlar 

litteraturen om hur man leder större företag eller vilka förändringar som sker om 

man går från att vara chef för ett fåtal medarbetare till många medarbetare. Hur 

det är att vara ledare och företagsledare i ett litet företag där man jobbar sida vid 

sida med sina medarbetare, är det inte lika mycket litteratur som skildrar. 

Berggren m.fl. (1998) skriver att de flesta beslut som tas i en organisation idag tas 

i bara farten. Vissa beslut kräver dock mer eftertanke. Som företagsledare i ett 

mindre företag måste många beslut tas varje dag och ibland måste beslut tas där 

medarbetarna berörs. Ofta arbetar företagsledare och medarbetare med samma 

arbetsuppgifter och företagsledarna ser inte alltid sig själva som chefer utan som 

en av medarbetarna.  
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I en artikel i tidningen Arbetsliv (2001-09-10) skriver Gunnar Ekman, att idag har 

mycket av makten förskjutits från företagsledaren till medarbetarna. Ekman 

hävdar att allt oftare tar det informella samtalet styrningen i arbetet istället för 

skrivna dokument som verksamhetsplaner och formella policies. Ekman menar att 

det är viktigt att föra en dialog med medarbetarna istället för att ett sanningens ord 

kommer fram på firmafesten.  

 

På många arbetsplatser kan chefen vara en viktig orsak till att medarbetarna inte 

trivs. En företagsledare som inte har en kommunikation med sina medarbetare kan 

lätt hamna i en situation där medarbetarna inte fungerar optimalt på grund av ett 

bristande ledarskap. I ett mindre företag där man är beroende av att alla 

medarbetarna är välvilligt inställda och gör sitt bästa för företaget kan resultatet av 

ett dåligt ledarskap bli katastrofalt. 

 

2.1 Avgränsning och definitioner 
Den litteratur som finns är ofta skriven utifrån ett perspektiv av hur man blir en 

bra chef och hur man som chef bör agera i olika situationer. Ofta ser man 

företagsledarens beteende och bedömer det. Man ger tips och råd för hur man ska 

agera men lägger mindre vikt vid varför företagsledaren gör på ett visst sätt. För 

att begränsa uppsatsen väljer jag att fokusera på hur företagsledare ser på närhet 

och distans till sina medarbetare och vad de anser om beslutsfattande. Jag gjorde 

denna avgränsning då dessa fenomen kan utgöra ett problem för många 

företagsledare. 

 

Begreppet ledarskap är enormt omfattande och innefattar otroligt många olika 

aspekter och moment. Jag vill begränsa mig till vad företagsledare i mindre 

företag, med färre än tjugo anställda, anser om närhet och distans till sina 

medarbetare. Ibland uppkommer situationer då det krävs det att företagsledaren 

tar beslut. De beslut som tas är inte alltid till medarbetarnas fördel. Att ta ett 

sådant beslut som påverkar medarbetarna negativt på något sätt kan innebära att 

det den gemenskap som finns i företaget förändras. 
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Att vara chef innebär inte automatiskt att man är en ledare. En chef ska leda men 

det är viktigt, enligt många författare till litteratur om ledarskap, att skilja på 

begreppen chef och ledare. Mossboda m.fl. (1998) menar till exempel att man vet 

precis vilken dag som man fick posten som chef. En ledare däremot får ingen 

formell maktposition utan får sina medarbetare med sig på grund av sin 

personlighet och karisma. Jag kommer i denna uppsats att använda företagsledare 

till benämning för intervjupersonerna. Jag kommer att benämna 

intervjupersonernas personal som medarbetare.   

 

I uppsatsen använder jag mig av orden närhet och distans. Ordet närhet använder 

jag i betydelsen hur företagsledarna beskriver gemenskap med sina medarbetare. 

Närhet innebär också hur väl företagsledarna anser att de känner till 

medarbetarnas privata liv och om det finns en vänskaplig relation mellan 

företagsledare och medarbetare - dels privat, dels på arbetsplatsen. 

 

Begreppet distans använder jag i betydelsen av om det finns ett avstånd mellan 

företagsledare och medarbetare, dels organisatoriskt, dels känslomässigt. Med 

distans åsyftar jag beskrivningar av huruvida de på grund av sin position i 

företaget inte helt kan bli en del av medarbetarnas gemenskap. Här handlar det 

även om huruvida företagsledaren önskar bli helt integrerad i gemenskapen eller 

inte.  

 



 7 

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

3.1 Självidentitet 
Giddens (1991) menar att den moderna världens mest framträdande drag är 

reflexiviteten. Enligt Giddens (1991) samlar och använder den moderna 

människan konstant information. Kunskap är något som är reflexivt och som 

omvärderas. Individens identitetsbyggande är nära knutet med reflexiviteten. 

Giddens (1991) menar att vi inte är det vi är av en slump utan vi är det vi gör oss 

till. Självets reflexivitet pågår ständigt och individen måste hela tiden ställa frågor 

om vad som händer runt omkring. Individen blir på detta vis van vid att fråga sig 

hur detta tillfälle går att använda för att förändras. Vad ska man göra? Hur ska 

man handla? Vem ska man vara? Dessa tre frågor är för alla människor, som lever 

i senmoderna förhållanden, viktiga. De besvaras genom den dagliga 

konversationen eller genom det dagliga sociala livet. (Giddens, 1991) 

 

Målet för individen är att bygga upp en enad och positiv självbild och identitet. 

För att bli accepterad i vissa sammanhang måste individen anpassa sig och t.ex. 

klä och föra sig på rätt sätt. Giddens pratar om att varje människa skapar en 

självbiografi som individen använder och betraktar reflexivt och på så sätt 

konstant förändrar. I dagens samhälle finns det enligt Giddens (1991) en 

föreställning om att varje individ är unik och själv kan välja att förverkliga sig 

eller inte. Att bygga sin självidentitet är ett reflexivt projekt. Denna självidentitet 

fortgår under hela livet och är därför ett projekt som aldrig tar slut. Vi samlar hela 

tiden nya intryck, ny information och ställs inför val som vi måste göra. (Giddens, 

1991)  

 

3.2 Idealtyper 
Weber utvecklade olika sociologiska idealtyper. Han menade att idealtyperna ska 

användas för att se verkligheten, bortse från det oväsentliga och ta fram 

fenomenet i dess mest rena form. Weber ville med detta föra tillbaka de 

sociologiska analyserna till individens handlingar och framställningen av 

idealtyperna är den viktigaste delen för Weber att se orsakssamband mellan olika 

fenomen. Dessa handlingsideal är grundläggande och andra idealtyper kan 
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hänvisas tillbaka till dessa. Weber menade att dessa ideal skulle vara möjliga att 

jämföra med verkligt handlande för att kunna bedöma, utan att fördöma eller vara 

kritisk, och se om de stämmer överens med eller avviker från idealtypen och då 

kunna identifiera eventuella problem. Idealtyper var inte menade som 

beskrivningar av världen utan ska enligt Weber ge hjälp för att bygga upp 

hypoteser. (Hughes och Månsson, 1988) Weber lyfter fram fyra olika idealtypiska 

handlingar: 

 

1. Traditionellt handlande, individen styrs av traditioner eller 

gamla vanor. 

2. Affektuellt handlande, individens handlingar styrs av 

hennes affektioner och känslor. 

3. Värderationellt handlande, individen styrs av en medveten 

tro på det etiska, estetiska och religiösa värdet i ett 

beteende som är oberoende av handlingens konsekvenser.  

4. Målrationellt handlande, handlingar som görs för att 

uppnå ett specifikt mål. Individen ser över vilka 

handlingar som är mest effektiva för att uppnå det utsatta 

målet. 

 

Man kan genom att utgå från dessa fyra olika handlingar förklara och förstå varför 

individer handlar som de gör, dvs. man ser till traditionen, affekten, värdet och 

målet bakom handlingen. Då aktören som utför en affektuell handling kan sakna 

kännedom om sambandet mellan handlingen och drivkraften bakom räknas detta 

inte som en logisk handling. Likaså gäller det när en handling är påverkad av 

tradition. Skillnaden mellan en affektuell handling och en värderationell handling 

är att en affektuell handling styrs av känsloimpulser medan den värderationella 

handlingen styrs av medveten tro. Skillnaden mellan en målrationell handling och 

en värderationell handling är att den målrationella handlingen styrs av att noga se 

vilket handlingssätt som ger störst möjlighet att uppnå sitt mål medan den 

värderationella handlingen upplever att det finns ett värde, till exempel religion, 

etik och liknande, som ställer krav på ett visst handlande. Det är då själva 
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handlandet som är det viktiga – inte resultatet av det. (Andersen och Kaspersen, 

1999) 

 

Den sociala världen är en unik kedja av händelser som forskarna ibland måste 

förenkla för att kunna gå förbi vissa konkreta fall för att kunna göra en 

vetenskaplig analys av vad som händer. Weber hävdade att han inte var ensam om 

att använda olika typer som verktyg för att kunna förklara olika skeenden utan att 

både forskare och vanliga människor gör det och har gjort det hela tiden. Weber 

ansåg dock att forskare skulle använda idealtyperna exakt och medvetet för att 

hitta och kunna framställa vetenskapliga förklaringar och orsaker till olika 

handlingar. (Andersen och Kaspersen, 1999) 

   

3.3 Gemeinschaft och gesellschaft 
Tönnies (2001) skapade begreppet gemeinschaft och gesellschaft som beskriver 

två olika samhällen och hur människor i dessa förhåller sig till varandra. Han 

menade att en människa som lever i ett gemeinschaft lever mycket nära de som 

tillhör gemenskapen. Individen föds in i ett gemeinschaft där medlemmarna är 

familj och nära vänner. Förutsättningarna för att tillhöra en gemenskap är givna. 

Saker och ting sker naturligt, man tänker inte efter före utan tanke och handling 

ligger nära och är förankrade i varandra. Gemeinschaftets medlemmar behandlar 

varandra på ett ödmjukt sätt då de är nära vänner eller familj. En människa som 

står utanför denna grupp riskerar att bli behandlad annorlunda och hamna i ett 

utanförskap som är svårt att förändra. Gemeinschaft är inte ett medel för att uppnå 

något utan är ett självändamål. Arbetet som utförs inom gemeinschaftet är inte 

avlönat utan är snarare belönande, istället för pengar ges uppskattning och 

vänlighet. (Tönnies, 2001) 

 

I gesellschaftets samhälle menade Tönnies (2001) att människorna inte är bundna 

till varandra på samma sätt som i gemeinschaft samhället. Individen väljer vilket 

umgänge eller vilken grupp hon vill tillhöra och de handlingar som görs inom 

gruppen är planerade och genomtänkta. Individens plats är inte given i gruppen 

utan riskerar att bli utbytt och ersatt av någon annan om övriga medlemmar anser 
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att det gynnar gruppen. Den grupp som individen väljer att vara med i, menar 

Tönnies (2001), har gemensamma intressen för att kunna uppnå olika mål. 

Gesellschaft-samhället ger individen möjligheter att själv planera sitt liv och sin 

umgängeskrets. Men det ställs samtidigt krav på att individen ska vara fri och 

rationell och ha egna tankar och åsikter.  

 

3.4 Dramaturgiska perspektivet 
Goffman (1994) förklarar det sociala livet genom den dramaturgiska 

förklaringsmodellen. Han menar att alla människor spelar olika roller. Rollerna 

förändras beroende på vilken social situation som individen befinner sig i. Ett 

viktigt begrepp i den dramaturgiska förklaringsmodellen är intrycksstyrning som 

innebär att individen anpassar sig och spelar varierade roller allt eftersom 

omgivningen förändras för att kunna styra hur andra ska uppfatta dem. Individen 

kan vara beräknande men också omedveten i sina försök att framställa sig själv. 

Den roll man väljer att spela måste vara så övertygande att andra uppfattar rollen 

som trovärdig. Andra centrala begrepp i den dramaturgiska förklaringsmodellen är 

frontstage och backstage. Goffman (1994) delar in det sociala livet i dessa två 

begrepp och när individen befinner sig i sociala sammanhang tillsammans med 

andra innebär det frontstage. Här blir individen, som på en scen, betraktad och 

bedömd. I backstage är man bakom scenen och förbereder sig för att gå upp på 

scenen.  

 

Goffman (1994) talar också om begreppet stigma som han menar drabbar dem 

som skiljer sig från det normala i gruppen genom att se annorlunda ut eller ha 

andra idéer eller tankar. Alla individer söker sig till andra individer som bedöms 

som lika. Att vara stigmatisk innebär att individen inte får ett socialt erkännande. 

Goffman (1994) pratar även om avvikelse, då avvikelse innebär att en individ 

utför en handling som övriga gruppen anser som avvikande och konstig. Om en 

individ går alltför mycket ifrån det ”normala” kan det resultera i att individen blir 

utstött från gruppen. En individ ingår i många olika grupper och ett företag är ett 

exempel på en grupp med en ”normalbild” där individerna förenas då de är 

kollegor som arbetar mot samma mål. (Goffman, 1994)  
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4 METOD  
Undersökningen berör företagsledare i privata företag där man har färre än tjugo 

anställda. Jag har använt mig av en halvstrukturerad intervjuform för att få en 

djupare förståelse för intervjupersonernas situation. Genom intervjupersonernas 

berättelser ges en bild av hur de upplever sin situation som företagsledare. 

Problematiken kommer att belysas genom ett hermeneutiskt synsätt. Jag kommer 

inte att dra några generella slutsatser från det uppkomna resultatet då ett 

representativt urval inte har tillgodosetts. 

 

4.1 Kvalitativ metod  
Valet av metod utgör det grundläggande förhållningssättet till arbetet med hur det 

empiriska materialet ska insamlas. Kvalitativ och kvantitativ forskning är de två 

vanligast förekommande begreppen inom samhällsvetenskaperna. De två 

begreppen är inte helt skilda åt och forskare använder sig sällan uteslutande av 

den ena eller andra metoden. Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ 

insamling av data gäller till största del behandlingen av data, enligt Denscombe 

(2000). Några centrala skillnader mellan de två begreppen är att kvalitativ 

forskning analyserar ord, sammankopplas med småskalig och beskrivande 

forskning. Kvantitativ forskning anses mer vara kopplad till analys av siffror, 

storskaliga studier och analys av dessa. (Denscombe, 2000) 

 

Widerberg (2002) skriver att kvalitativ forskning handlar om att utreda ett 

fenomens karaktär eller egenskaper medan kvantitativ forskning letar efter 

förekomst eller frekvens. Hon uttrycker det att forskaren med det kvalitativa 

angreppssättet ställer frågor som; vad betyder fenomenet?  vad handlar det om? 

medan den forskaren som använder sig av kvantitativa angreppssätt ställer frågor 

som; hur vanligt är det? och vilka är sambanden? 

 

I valet av metod är det viktigt att man väljer den metod som är bäst lämpad för 

den frågeställning man valt. (Holme & Solvang, 1997) I mitt val av metod ser jag 

det kvalitativa angreppssättet vara den mest lämpade metoden för att kunna finna 

svar på min frågeställning. Syftet med undersökningen är att få en större insikt i 
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företagsledares beskrivningar gällande närhet och distans och vad de anser vara 

viktigt i sitt ledarskap då det gäller att skapa en bra arbetsmiljö.  

Jag har velat göra en intervjustudie med fokus på individen och djupgående 

studera vad individen berättar. För att intervjupersonernas berättelser ska hamna i 

fokus har jag använt mig av en semistrukturerad intervju. Semistrukturerade 

intervjuer tillåter den intervjuade att utveckla sina idéer och tala fritt under 

intervjun. Svaren är mer öppna och tyngdpunkten i intervjun ligger på den som 

blir intervjuad. (Denscombe, 2000) 

 

Problemet med ett kvalitativt tillvägagångssätt kan vara att det inte går att 

generalisera och få fram resultat som är gällande för alla. Widerbergs (2002) 

frågor, som forskaren med det kvalitativa angreppssättet använder sig av, anser 

jag är de mest lämpade för denna studie. Att, som Widerberg (2002) skriver, se 

fenomen som finns, vad de handlar om och sedan utreda hur berörda parter ställer 

sig inför detta fenomen.  

 

Att samla in en så stor mängd av kvantitativt material, från företagsledare i mindre 

företag, som det skulle krävas för att få ut ett generaliserbart material skulle 

dessutom innebära att tiden inte skulle räcka till. Enligt Denscombe (2000) finns 

det ingen anledning att  samla stora mängder ”ytligt” material då det är meningen 

att studien ska gå ”på djupet”.  

Då det, anser jag på förhand, inte finns ett bestämt sätt på vilket man ska agera 

som företagsledare har, troligtvis, var och en företagsledarna olika åsikter om 

situationer som kan uppkomma i arbetslivet.  

 

De intervjuer som har gjorts är gjorda i samtalsform som sedan transkriberats.  
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4.2 Hermeneutik och förförståelse 
Hermeneutik är relevant då det handlar om att klarlägga den process som sker då 

intervjutexterna tolkas – vilket kan ses som ännu ett samtal, då med texten. 

(Kvale, 1997) Idag tillämpas hermeneutiken ofta inom human- och 

samhällsvetenskap. Hermeneutiken har tolkats och formats på olika sätt inom de 

olika vetenskaperna. Den hermeneutiske forskaren tar sig an uppgiften subjektivt 

med sin egen förförståelse. Denna förförståelse, de tankar, erfarenheter och 

kunskaper som forskaren har är inte till nackdel för denne utan snarare en fördel 

för att kunna tolka och förstå forskningsobjektet. (Patel & Davidsson, 1994)  

 

Som forskare måste man vara medveten om att man är en del av den värld som 

man forskar i. En grundtanke inom hermeneutiken är att vi förstår saker mot 

bakgrund av vissa förutsättningar. Ingen kan möta världen förutsättningslöst och 

de förutsättningar var och en har bestämmer vad som är förståligt och oförståeligt. 

(Gilje och Grimen, 1992) Det finns, enligt Gilje och Grimen (1992), tre delar i en 

människas förförståelse och de är språket, trosuppfattning och individuella 

personliga erfarenheter. Dessa kunskaper används inte alltid medvetet men många 

gånger är det denna kunskap som hjälper oss att tolka olika händelser. Detta är 

något som man som forskare måste känna till och vara uppmärksam på när man 

tolkar och analyserar sitt material.  

 

Min förförståelse, mina teoretiska kunskaper och personliga erfarenheter kommer 

att ha inverkan på hur jag uppfattar, tolkar och framställer sociala skeenden. Som 

individ har jag värderingar och normer som kan påverka mitt vetenskapliga 

arbete. Jag har genom samtal med olika företagsledare förstått att det kan finnas 

problem att ta beslut som rör medarbetarna. Jag har genom att läsa litteratur i 

ämnet ledarskap fått en uppfattning om vad ledarskap kan innebära.  

 

4.3 Urval 
Att använda sig av den kvalitativa metoden innebär att forskaren inte inriktar sig 

på kvantitet utan på kvalitet. Jag ville därför genomföra ett antal kvalitativa 

intervjuer och för att få lämpliga intervjupersoner till uppsatsen ställde jag upp 
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vissa kriterier. Målgruppen skulle vara företagsledare på mindre företag med färre 

än tjugo anställda. Företagen skulle finnas i Halmstad med omnejd och jag hade 

en målsättning att försöka att få en variation i företagens branscher. Jag har 

genomfört fem intervjuer. Alla fem intervjupersonerna är män i åldern 45-60 år. 

Jag har inte gjort ett urval baserat på ålder och kön. En så kallad ”gatekeeper” har 

hjälpt mig att komma i kontakt med intervjupersonerna. Urvalet var slumpmässigt 

då ”gatekeepern” gav mig namn på intervjupersoner efter att jag hade meddelat 

syftet med uppsatsen. Första kontakten med intervjupersonerna var via 

telefonsamtal då jag bokade möte med dem.  

  

4.4 Tillvägagångssätt 
Innan man börjar skriva en uppsats är det enligt Kvale (1997) ett antal punkter 

som man ska tänka på. Vad uppsatsen ska handla om, vilket syfte har 

undersökningen och vilken metod som är bäst lämpad. Den första frågan, vad 

uppsatsen ska handla om, innebär att man ska välja ett tema, ett ämne eller ett 

problemområde. För att ha nödvändiga förkunskaper i ämnet krävs det att man 

genomför studier av befintlig litteratur i ämnet, går igenom tidigare forskning och 

så vidare. Efter att ha beslutat sig för vilket ämne som uppsatsen ska skrivas i 

gäller det att planera för hur slutrapporten ska se ut, vilken målgrupp uppsatsen 

ska vända sig till och hur stor undersökningen ska vara och hur många intervjuer 

man ska genomföra. Ofta vid uppsatsskrivning är det förutsättningarna som 

ekonomi, tidsbegränsning men också forskarens egen kompetens som styr 

villkoren för uppsatsen. Innan man tagit hänsyn till dessa förutsättningar ska man 

inte utforma en problemställning. (Kvale, 1997)  

 

Kvale (1997) presenterar tre etiska riktlinjer för forskning om människor. 

Informerat samtycke, vilket innebär att forskaren informerar sina intervjupersoner 

om studiens generella syfte och hur den är upplagd i stora drag. Total 

konfidentialitet, vilket innebär att forskaren garanterar att intervjupersonernas 

identitet inte kommer att avslöjas i uppsatsen. Eventuella konsekvenser, innebär 

att forskaren tar hänsyn till vilka följder en intervju kan medföra för den som 
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intervjuas. Dessa tre riktlinjer är något som jag har försökt att hålla mig till under 

uppsatsarbetet.  

 

I det första samtalet med varje intervjuperson, då jag bokade in möte med dem, 

informerade jag vad uppsatsen skulle handla om och hur intervjun skulle gå 

tillväga. Vid intervjutillfället, innan intervjun startade, informerade jag 

intervjupersonerna att de skulle vara anonyma, att varken namnet på 

företagsledare och företag skulle redovisas i uppsatsen. För att hålla 

intervjupersonernas identitet hemlig har jag valt att inte presentera någon 

information som kan härledas tillbaka till företagen eller intervjupersonerna. De 

namn som finns i uppsatsen är fiktiva och slumpmässigt utdelade för att kunna 

skilja intervjupersonerna åt.  

 

Eftersom intervjupersonerna alla är mycket upptagna valde jag att förlägga 

intervjun på deras respektive arbetsplats. Fördelen med detta är att jag då inte tog 

upp mer tid än nödvändigt för intervjupersonerna. En annan fördel var att jag fick 

möjlighet att komma ut på företagen och se hur det såg ut på de olika 

arbetsplatserna. Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas kontor i alla fall 

utom ett då intervjun genomfördes i ett konferensrum. Jag frågade även 

intervjupersonen innan intervjun startade om det var okej att spela in intervjun. 

Intervjuerna genomfördes så att jag ställde frågor från intervjuguiden, se bilaga 1, 

och lät intervjupersonerna prata så mycket och så fritt som möjligt. Svaren på de 

olika frågorna kunde därför bli ganska varierande.  

 

Det finns olika åsikter om hur man ska presentera empirin då vissa anser att 

intervjuerna är verbal data och ska skrivas i skrivspråk. Andra menar att om man 

ska få fram det speciella, unika och det nyanserade hos intervjupersonen så ska 

man använda sig av talspråk. Hur man väljer att skriva ut intervjumaterialet, i tal- 

eller skriftspråk, beror på hur man väljer att presentera empirin och analysen. Vid 

omvandling från talspråk till skriftspråk finns risken att man feltolkar och inte får 

fram det som intervjupersonen verkligen sa eller ville ha fram. (Kvale, 1997) Efter 
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att intervjuerna var genomförda valde jag att ordagrant i talspråk skriva ut de 

inspelade intervjuerna för att få en bättre överblick över vad företagsledarna sagt.  

 

4.5 Presentation av intervjupersoner  
De intervjupersoner som deltagit och blivit intervjuade är alla män och i ungefär 

samma ålder (45-60). Den stora skillnaden, som jag anser är till uppsatsens fördel 

är att de verkar i varierande branscher från revisionsbyrå till måleriföretag. Att 

respondenternas likhet, till kön och ålder, har blivit på detta vis är på grund av 

svårigheten att hitta dels kvinnliga företagsledare och dels att hitta yngre 

människor som jobbar som företagsledare. Fördelen som jag ser det med att 

intervjupersonerna är medelålders är att de har erfarenhet från olika företag och 

olika ledarskapspositioner.  

 

De fem intervjupersonerna arbetar alla som företagsledare i sina respektive 

företag. Jag väljer att inte presentera intervjupersonerna var för sig för att behålla 

deras identitet helt anonym. Likaså väljer jag att inte precisera vilka branscher, 

exakt ålder eller liknande av samma anledning. Jag kommer att kalla 

intervjupersonerna Adam, Bertil, Cesar, David och Erik. 

 

Intervjupersonernas bakgrund skiljer sig åt. Adam, Bertil och Cesar har en 

akademisk utbildning medan David och Erik har ”gått den långa vägen”. Adam 

har efter studierna arbetat i olika chefsroller under tjugo års tid och inom olika 

branscher och arbetar nu för ett företag med tolv anställda. Bertil har efter examen 

verkat inom samma bransch i hela sitt yrkesverksamma liv men arbetat för olika 

företag. För cirka tio år sedan startade han eget företag där han började på egen 

hand och har nu sex anställda. Cesar har en liknande bakgrund men har arbetat 

inom en annan bransch. Cesar är nu egenföretagare och har sex anställda.  

 
”Jag har jobbat …//… i lite olika positioner, säljare, säljledare, 

jag har haft specialistfunktioner, utbildningsfunktioner… 

Började eget företag för knappt tio år sen och har då 
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naturligtvis tagit vara på kunskaperna från branschen men 

också kunskaper om kunder och mot medarbetare.” (Cesar) 

 

David och Erik har båda jobbat sig fram och startat sina karriärer med att arbeta 

som målare respektive säljare. Även de har verkat inom samma branscher under 

sin karriär men i olika företag. Efter gymnasie- och yrkesskola arbetade David i 

cirka tio år som målare innan han blev arbetsledare och sedan VD. Erik arbetade 

i 17 år inom samma företag och avancerade från säljare till säljchef till vice VD 

under den perioden.   

 

Alla fem respondenterna hade innan de fick sin nuvarande tjänst tidigare 

erfarenhet av att arbeta i ledarskapsposition. Bertil och Cesar hade båda arbetat 

som mellanchefer i större företag innan de startade eget.  

  

”När jag jobbade ute på företag jobbade jag då som 

ekonomichef och hade några personer under mig och …//… så 

hade jag ett antal personer under mig.” (Bertil) 

 

Adam, David och Erik jobbar idag som verkställande direktör på sina respektive 

företag men är inte egenföretagare. Innan de fick sina nuvarande tjänster har även 

de arbetat med ledarskap på olika sätt. David och Erik har nu varit på samma 

post mer än tio år.  

 

”Så jag har inte läst mig till mitt jobb om man uttrycker sig så. 

Jag har jobbat mig till, i och för sig inte i samma företag, men 

det är den vägen jag har gått och den är kanske inte så himla 

vanlig.” (David) 

 

”Jag har tagit en del inre utbildningar men det har mer varit 

kopplat till jobbet, så att säga. Jag är den generationen som 

man… kanske den sista generationen som lyckas gå den långa 

vägen.”(Erik) 
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5 RESULTAT 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa resultaten av de intervjuerna som jag 

genomfört med intervjupersonerna. Presentationen av min empiri kommer att 

göras genom en uppdelning i två teman; (1) Närhet och distans och (2) 

Företagsledaren och ledarskapet. Tyngdpunkten kommer att ligga på 

intervjupersonernas beskrivningar av närhet och distans till sina medarbetare. Jag 

kommer att redovisa resultaten av intervjuerna i löpande text och låter 

intervjupersonernas beskrivningar komma fram genom citat.  

  

5.1 Närhet och distans 
Frågorna i detta avsnitt behandlar hur intervjupersonerna beskriver om man som 

företagsledare tillhör arbetsgemenskapen på företaget eller inte. Under denna 

rubrik kommer frågor som; Hur är kontakten mellan företagsledare och 

medarbetare? Umgås ni privat? Att vara ”en i gänget” eller stå utanför 

gemenskapen? Hur får man respekt som företagsledare? Hur är det att ta beslut 

som innebär negativa konsekvenser för medarbetarna?  

 

5.1.1 Gemenskap och privatliv 

Att känna till sina medarbetares bakgrund och familjesituation ses av 

intervjupersonerna som nödvändig kunskap. Adam förklarar att det är viktigt att 

känna till sina medarbetares privata situation för att till exempel förstå varför en 

medarbetare beter sig på ett visst sätt vid ett visst tillfälle. David säger att om man 

känner sina medarbetare är det till exempel lättare att fördela arbetsuppgifter, lösa 

problem eller ställa lämpliga krav på en medarbetare som för tillfället har problem 

hemma. 

 

”För att ofta man tar ju med sig olika saker till arbetet till 

jobbet oavsett om det är positivt eller negativt. Det kan finnas 

förklaringar till en medarbetares beteende i den sociala 

situationen hemma. Därför är det viktigt att ha en förståelse för 

helheten.” (Adam) 
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När jag frågade mina intervjupersoner om hur mycket de pratade om privata saker 

på jobbet svarade de att det i så fall oftast sker vid informella möten som vid 

fikaraster eller luncher. Ingen av intervjupersonerna säger att de pratar mycket 

med sina medarbetare om sina egna privata problem men att de kan prata om 

andra privata saker. Cesar säger att det kan komma upp privata ärenden på 

fikarasten men att det oftast är socialt prat som att någon t.ex. berättar om en resa 

eller att någon ska gå på teater. David säger att det är ett problem på hans företag 

att de anställda träffas så sällan då de oftast är ute på olika jobb och inte så ofta 

inne på kontoret.  

  

”Gubbarna börjar vid 7 men jag är här 6.20 och sätter på 

kaffet. Så är jag här. Det är mitt sätt att få träffa dem. …//… 

Men det är också ett sätt att umgås. Man åker hit 6.30 och tar 

en kaffe och sen sparkar det igång 7.00 när de åker. Då har 

man ändå bytt några ord, han har problem med det och den ska 

göra det och det…” (David) 

 

Det är enligt intervjupersonerna viktigt att sitta med vid sociala sammankomster 

då medarbetarna träffas och pratar om saker som kanske ligger utanför arbetets 

ramar. Det är genom att dela dessa stunder med medarbetarna som gemenskapen 

på företaget skapas och stärks enligt intervjupersonerna. Genom att sitta med på 

lunchen och på fikarasten kan man släppa sin roll som chef och vara med i 

gemenskapen.  

 

” …//… man försöker ju vara med där medarbetarna träffas 

och utbyter erfarenheter och det är viktigt att lyssna på det 

dagliga tugget på vad som händer… man behöver ju inte alltid 

vara i… den rollen att man måste vara den som tar initiativet. 

Man behöver ju inte alltid vara den som … som ska visa att 

man är bäst utan låta andra kunna göra det och kunna vara med 

i det gänget och  uppskatta det andra gör.” (Adam) 
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Att känna till den privata situationen hos de anställda ansågs av 

intervjupersonerna som viktigt men att umgås privat med sina medarbetare är det 

ingen som gör. Åsikterna skiljer sig dock åt bland intervjupersonerna när det 

gäller om man som företagsledare ska umgås privat med medarbetarna. Cesar och 

David säger att det är att det är att gå över gränsen, till hur nära de vill komma 

sina medarbetare, att umgås privat. 

  

”…//… och ta steget till att bli någon sorts god vän till familjen 

det är rätt så stor skillnad” (Cesar) 

 

”Nej det gör jag inte. Där går gränsen på något vis. På något 

vis måste du känna att du är chef. Det får inte bli för himla bra, 

inom citationstecken, heller.” (David) 

 

Adam, Bertil och Erik ser dock inte det som ett problem att umgås privat med sina 

medarbetare men att de på den nuvarande arbetsplatsen inte gör det. Adam 

berättar att han på en tidigare arbetsplats haft en släkting som anställd och att det 

inte var några problem. Han menar att bara man håller tydliga linjer och aldrig 

specialbehandlar någon för att man umgås privat, så ser Adam inga problem med 

att umgås privat. Bertil menar att det är på grund av åldersskillnaden som han inte 

umgås med någon av medarbetarna men säger att det inte skulle innebära några 

problem att umgås privat om man vill. Erik säger också att det inte är någon 

principsak att inte umgås med medarbetarna utan att bara blivit så.  

  

” …//… det handlar helt och hållet om… om man trivs ihop så 

finns det inga problem med att umgås med någon av sina 

medarbetare…” (Adam)  

 

När intervjupersonerna träffar sina medarbetare utanför arbetstid så är det oftast 

relaterat till någon form av företagsaktivitet. Bertil berättar att alla på företaget en 

gång per år har en aktivitet då medarbetarna och deras respektive är inbjudna. 

Vidare berättar Bertil att det i samband med arbete förekommer ett par olika 

aktiviteter med medarbetarna varje år men utöver det träffas man inte på fritiden.  
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”Jag kan gärna gå ut och dricka en öl eller vi spelar badminton 

ihop och så men jag umgås inte privat.” (David) 

 

”Utan när vi umgås på icke arbetstid så är det ändå på något 

sätt relaterat, det kan vara en kväll efter en utbildningsdag och 

vi kan gå på någon julfest eller nåt såhär.” (Cesar) 

 

Att vara med i medarbetarnas gemenskap och vara ”en i gänget” är något som alla 

fem intervjupersonerna anser vara viktigt. Adam säger att ett mindre företag måste 

arbeta i team för att fungera. En kan inte avvika, oavsett om det är en medarbetare 

eller företagsledaren. Han säger vidare att det är en balansgång att vara en i gänget 

och samtidigt vara chef. Det är viktigt enligt Adam att det inte blir ”gänget” som 

tar över chefskapet och att rollen som företagsledare försvagas. Erik menar att när 

han umgås med medarbetarna utanför arbetstid är han definitivt en i gänget men 

att det är viktigt att medarbetarna under arbetstid ser honom som företagsledare 

och inte som kompis.   

 

”Även om jag är chef så ska det vara ett teamarbete och jag 

betraktar mig som en i gänget även om jag är chef på kontoret 

och på uppdragen så tycker jag nog ändå att jag är en del i 

teamet.” (Bertil) 

 

”Men sen när det gäller mitt ledarskap dagligen måste jag nog 

hålla en viss distans. Om det står tre så är jag inte den som går 

fram och snackar skit som en i högen av dem, utan då markerar 

jag att det nog jävlar är läge att jobba.” (Erik) 

  

5.1.2 Respekt, krav och beslutsfattande 

Som företagsledare ställs det krav från olika håll. Styrelsen ställer krav på att de 

satta målen ska nås, krav på lönsamhet och att företaget sköts. Medarbetarna 

ställer i sin tur krav på en god arbetsmiljö och utvecklande arbete. Mitt emellan 

finns företagsledaren som ska tillgodose allas önskemål.  
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”Som VD för ett företag har man ett uppdrag från styrelsen och 

de beslut som är tagna i styrelsen måste jag som VD 

genomföra.” (Adam) 

 

Att få respekt av medarbetarna är något som alla intervjupersonerna är överens 

om är ett måste för att kunna fungera som företagsledare. Respekt är inget som fås 

gratis utan den förtjänar man. David säger att det måste finnas en respekt för de 

beslut han tar. Ibland är det tuffa beslut som måste tas och då måste respekten 

finnas. Ingen av intervjupersonerna tror att man får någon respekt bara genom sin 

titel. Adam, Cesar och David tror att respekten kommer i hur man är som person. 

Cesar säger att det är viktigt att våga visa och berätta när man är arg eller glad. Att 

man kan ge negativ kritik men att man sen inte glömmer att berätta när något är 

bra. Viktigt säger Cesar vidare är att man alltid tar det lugnt och inte hetsar upp 

sig i onödan. Bertil menar att han får sin respekt genom sin kunskap, hans långa 

erfarenhet har gett honom stor kunskap inom sitt arbetsområde. Då behöver han 

inte få respekt från andra saker säger han.   

 

Att det ingår i tjänsten som företagsledare att ta beslut är något som alla fem 

intervjupersonerna är väl medvetna om. Oavsett om besluten är positiva eller 

negativa, är beslutsfattandet något som ingår i företagsledarposten. Även om det 

emellanåt kan vara mentalt jobbigt och tråkigt att genomföra vissa beslut så är det 

något man ibland måste göra. Intervjupersonerna säger att den negativa delen med 

att vara företagsledare är när man får ta beslut som innebär problem eller negativa 

förändringar för någon av medarbetarna.  

 

”…//… det är den sämsta delen med att vara chef. Det är den 

jobbigaste delen, det kan jag fullt och fast säga. För det är ju 

ändå så att när man jobbar med folk så får man ju ändå känslor 

för människor. De har ju familj och hem och om man säger att 

man skulle ta ett uppsägningsbeslut eller någon som inte 

fungerat, så är det jobbigt om man är för nära. Det är inga 

roliga situationer. Så det är den tråkiga sidan med att vara chef, 

tycker jag… eller den jobbiga…” (David) 
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Det som intervjupersonerna tar upp är att det finns bara ett bra sätt att presentera 

ett beslut som drabbar en medarbetare och det är att vara ärlig och tydlig. Att vara 

ärlig, förklara läget som det är och varför det är just den personen drabbas är 

mycket viktigt, säger Adam. Intervjupersonerna menar att det värsta man kan göra 

det är att ljuga och slingra sig ur de svåra situationerna.  

 

”…//… … man ska ge den andra parten så mycket information 

så att andra parten om möjligt kan förstå varför jag behöver 

säga det här. Men det är samma sak där, om andra får kunskap 

så är det lättare att förstå det.” (Bertil) 

  

”Det ingår ju i alla chefsroller… får du personal är det inte 

bara att ta in dem utan det gäller att få dem som man vill ha 

kvar och bli kvar, att trivas på jobbet och sen de som eventuellt 

inte platsar i butiken så får man ju på något vis ta därifrån. Jag 

tror att det är lugna rejäla samtal där man är tydlig. Inga 

hummanden, om eller kanske eller i vissa fall, utan säg som det 

är att nu är det är såhär, nu är det så.”  (Cesar) 

 

Vilka frågor som är värst att stå inför när det gäller personalfrågor varierar från 

lönediskussioner och förändringar till att prata om medarbetarnas privata problem 

hemma.  

”Otrevliga problem tar jag alltid på morgonen, aldrig på 

kvällen. Det händer ju ibland att det är otrevliga frågor man 

måste ta tag i… men visst är det obehagligt…” (Bertil) 

 

Att tvingas säga upp en medarbetare är något som intervjupersonerna nämner som 

en av de svåraste situationerna. Det kan finnas organisatoriska skäl, man kan 

kanske luta sig mot lagar och bestämmelser, men det är ett ämne som alla fem tar 

upp som en svår och jobbig situation att stå inför. Adam pratar om att det är 

viktigt att skilja på sak och person när det gäller uppsägningar vid t.ex. 

organisationsförändringar eller liknande situationer då den anställde inte själv är 

orsaken till uppsägningen.  
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Cesar berättar att när personalen sinsemellan inte kommer överens och till 

exempel inte kan tolerera eller anpassa sig efter någon annan så har företaget ett 

stort problem. Adam menar att alla måste jobba mot samma håll och alla måste 

vara införstådda i att det är viktigt att ingen drar iväg och går sin egen väg.   

  

”…//… när personalen inom gruppen kivar med varandra. Dvs. 

en medarbetare kan inte tolerera eller anpassa sig efter någon 

annan. I sådana här små företag är det väsentligt. Det går inte 

att du har en som springer åt vänster och en som springer åt 

höger.” (Cesar)  

 

”…//… det är viktigt att nå de mål som uppdragsgivarna har 

ställt upp och då får det inte finnas individer som motarbetar 

dem. Man måste förstå. Alla pilar måste gå åt samma håll och 

förstå att det är dit vi ska.” (Adam) 

 

5.2 Företagsledaren och ledarskapet 
Under denna rubrik presenterar jag företagsledarnas åsikter om ledarskapet. För 

att få en bredare kunskap om intervjupersonernas åsikter om ledarskap och vad de 

tycker är viktigt i rollen som företagsledare så valde jag att ställa följande frågor; 

Vilka roller anser du att du måste ha i din ledarroll? Vilka förväntningar har 

du/dina medarbetare på dig i din ledarskapsroll? Hur skapar du stabila relationer 

mellan dig och personalen och mellan personalen sinsemellan? 

 

5.2.1 Trygghet, ansvar och ledarskap 

Att arbeta som företagsledare innebär enligt intervjupersonerna att man måste 

vara anpassningsbar och flexibel i sitt ledarskap. Från att ”peka med hela handen” 

och tydligt visa vägen för vissa medarbetare, till att vara ”coach” och låta andra 

medarbetare arbeta fritt under eget ansvar. Att kunna se individens behov och leda 

utifrån det. Vissa medarbetare tycker om att ta ansvar och jobba självständigt med 

sina uppgifter och tycker inte om att bli styrda, enligt Adam. Andra medarbetare, 

menar intervjupersonerna, är de som inte tycker om att ta något ansvar alls och 

vill veta exakt vad uppgiften innebär och hur man ska gå tillväga. Det är viktigt att 
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som företagsledare att kunna leda sina olika medarbetare på olika sätt och känna 

av på vilket sätt olika individer vill arbeta. Om ledningen blir fel kan 

medarbetarna känna att de inte får den hjälp eller den frihet de vill ha i sitt arbete.     

 

”…//…om man skulle börja peka med hela handen åt den som 

är självgående så kommer det att det bli fel och den personen 

kommer att tycka att det är ett dåligt ledarskap och släpper man 

frihet till den som behöver guidning så kommer den att känna 

att jag inte har något stöd av min chef, ingen som talar om vad 

jag ska göra.” (Adam) 

 

”…//… man får lägga mycket krut på personer som inte är 

direkt kreativa utan de vill… de har ofta svaren själv men de 

vill ringa dig som ansvarig, är det rätt det jag gör. Då lägger du 

ju mycket tid på det och då blir det ännu mindre tid till dem 

som är bra.” (David) 
 

För att få en trygg och stabil arbetsplats för medarbetarna är det enligt 

intervjupersonerna viktigt med tydliga regler för vad som gäller på arbetsplatsen 

och att alla vet vem som får göra vad. Att medarbetarna vet att det är 

företagsledaren som är ytterst ansvarig för företaget anser intervjupersonerna som 

viktigt. Cesar pratar om att de regler och rutiner som man som företagsledare vill 

ska gälla på arbetsplatsen måste man själv följa noga, att vara ett föredöme i hur 

man uppträder och beter sig på arbetsplatsen. Bertil och David pratar om att det är 

viktigt att man står för sina beslut och vågar ta det yttersta ansvaret för företaget. 

 

 ”…//… jag vill att personalen ska känna trygghet med mig 

som chef. Man måste visa att man är stabil. En chef som hattar 

lite fram och tillbaka i sin strategi, hattar fram och tillbaka i sin 

syn på olika saker tror jag att, då är det lätt att personalen inte 

får förtroende för den personen.” (Bertil) 

 

Genom att involvera och engagera medarbetarna, markera att alla är 

betydelsefulla i sin roll i företaget, så skapas en trygg arbetsplats, enligt 
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intervjupersonerna. För att få medarbetarna att känna att de kan utvecklas i sitt 

arbete måste man som företagsledare vara uppmärksam och lyhörd på att 

arbetsfördelningen blir rätt. Bertil menar att det är mycket viktigt att alla på 

företaget känner att de kommer till sin rätt då ett mindre företag med få anställda 

är beroende av att alla gör det de ska.  Erik pratar om att det är vikigt för honom 

att han är involverad i hela verksamheten för att fullt förstå sina medarbetares 

arbetssituation. Erik menar att det är viktigt att ge tid till att gå runt bland sina 

medarbetare och prata med dem för att få en klar bild hur de känner för sin 

arbetssituation. På så sätt kan man enligt Erik förekomma problem innan de 

uppstått.  

 

De fem intervjupersonerna talar alla om att det är viktigt att låta personalen ta 

ansvar. Att ge förtroende och ha tillit till sina medarbetare gör dels att 

företagsledarens arbetssituation blir enklare då inte hela verksamheten är 

beroende av en person, dels att de anställda får möjlighet att utvecklas i sina 

yrkesroller.  

  

”Jag vill inte att allting ska hänga på mig. Så jag försöker att 

delegera ansvar i arbetet. Annars blir det för jobbigt som ledare 

om jag ska ta ställning till alla frågor.” (Bertil) 

 

Cesar pratar om vikten av att alla på företaget tar ansvar för sitt arbete och utför 

sina arbetsuppgifter och inte bara skickar uppgifter eller problem, som är svåra, 

vidare till någon annan. Bertil jobbar dagligen tillsammans med sina medarbetare 

och utför samma typ av arbetsuppgifter som övriga medarbetare på företaget. Att 

ge ansvar till medarbetarna innebär enligt Bertil inte bara att visa att man klarar 

av att utföra ett arbete. Det innebär också att våga fråga om det är något man inte 

kan. Medarbetarna ska känna att det är tillåtet att göra misstag men att det är 

bättre att fråga om man är osäker. Om man som företagsledare visar att man har 

förståelse för att fel kan inträffa och att medarbetarna vet att det, om det händer, 

inte blir negativa konsekvenser spar man mycket tid och kraft på att inte oroa sig. 

Det är viktigt att kunna ha en dialog med medarbetarna där de inte känner rädsla 

för att prata med företagsledaren om olika problem. Cesar pratar också om att ett 
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mindre företag är väldigt beroende av sin personal och att ett företag med åtta 

anställda får stora problem om två av medarbetarna är borta en dag. Att plötsligt 

stå utan 25 % av arbetsstyrkan innebär ett stort bortfall så det är viktigt att alla 

känner ansvar och delaktighet. Det handlar om att som företagsledare ge ansvar 

till och ha förtroende för medarbetarna men det är dock viktigt att medarbetaren 

inte medvetet missbrukar det förtroende de får.  

 

 ”…//… förväntar mig att medarbetarna gör det de ska. Att 

jag ger dem ett förtroende och vill att de förvaltar det väl. 

…//… men blir sur om de medvetet missbrukar, slarvar och 

kan bli riktigt ordentligt förbaskad om de misskött sig 

medvetet, tycker inte om det.” (Cesar) 
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6 ANALYS 
I denna del kommer jag att koppla samman resultatet med de teorier jag 

presenterat i kapitel tre och svara på min problemformulering. Analysen kommer 

att delas in på samma sätt som i resultatdelen; Närhet och distans och 

Företagsledaren och ledarskapet 

  

6.1 Närhet och distans 
6.1.1 Närhet och gemenskap 

Goffman (1994) beskriver i sin teori den dramaturgiska förklaringsmodellen att 

alla människor spelar olika roller beroende på vilken situation som man befinner 

sig i. En företagsledare i ett mindre företag måste klara av att spela olika roller på 

sin arbetsplats. Att klara av att både vara medarbetare och företagsledare. Mötet 

mellan företagsledare och medarbetare är en situation som kan vara ansträngd på 

vissa företag, av många orsaker. En av orsakerna till detta kan vara att det finns 

för lite kunskap om medarbetarens eller chefens personlighet, arbetskapacitet och 

privatliv. De intervjuade företagsledarna anser att det är viktigt att ha god kunskap 

om sina medarbetares privata situation. De menar att kännedom om 

medarbetarnas privata förhållanden underlättar och förenklar frågor som till 

exempel fördelning av arbete och ger förståelse och stärker gemenskapen som 

finns på företaget. Individens roller varierar, enligt Goffman (1994), beroende på 

vilken status eller position man har i samhället. Finns det ett alltför stort avstånd 

mellan medarbetare och företagsledare kan det leda till att parterna inte har 

förståelse för varandras olika beteenden och behov.  

 

Goffman (1994) liknar den sociala situationen vid en teaterscen där individen blir 

betraktad och bedömd. När individen ändrar och anpassar sin roll efter den 

rådande situationen kallar han det för intrycksstyrning. De flesta människor är 

känsliga för hur andra människor uppfattar dem och försöker styra denna 

uppfattning. För företagsledarna handlar det om att kunna variera 

intrycksstyrningen för att kunna fungera i olika roller på företaget. 

Intrycksstyrningen kan både vara beräknade och omedveten. Att individen spelar 

olika roller är något som intervjupersonerna anser att man måste göra då de 
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beskriver att de i ena stunden kan behandlas som kompis och en i gänget, till att i 

nästa stund behandlas som fiende och utanför gemenskapen. Företagsledarna är i 

vissa situationer stigmatiska då de kan tvingas agera på ett sätt som övriga 

medarbetare på företaget inte anser vara rätt. Adam menar att det är viktigt att inte 

alltid spela rollen som företagsledare utan att ibland kunna spela rollen som 

medarbetare. Att till exempel låta någon annan föra diskussionen vid fika- eller 

lunchbordet. Att man som företagsledare kan förändra sin roll och anpassa sig till 

situationen och vara med och prata om och lyssna på händelser i medarbetarnas 

privatliv gör att man lättare kan bli accepterad i gänget. 

 

Giddens (1991) pratar om att dagens människor konstant tar in och bearbetar ny 

och omvärderar gammal information för att förändra sig själva. För 

företagsledarna som ska leda och fördela arbete till medarbetarna är det viktigt att 

klara av att förändra rollen som företagsledare beroende på vilken information de 

får från medarbetarna. De fem intervjupersonerna ansåg alla att det är viktigt att 

vara med vid situationer och sammankomster där medarbetarna pratar om sitt 

privatliv och på detta sätt hänga med och uppdatera sig vad som händer i 

medarbetarnas liv. Genom att känna varandra på företaget blir mötet mellan 

företagsledare och medarbetare allt mer avspänt och familjärt. Intervjupersonerna 

säger att man kan tackla eventuella problem på ett bättre sätt om man förstår 

varför en medarbetare beter sig på ett visst sätt. Det kan till exempel finnas 

orsaker i hemmiljön som medarbetaren tar med sig till arbetet och kan ge 

förklaring till medarbetarens beteende. Arbetet på företaget fungerar även bättre 

om arbetsfördelningen till medarbetarna görs rätt och det underlättar för 

företagsledaren att då känna till om det rådande privatlivet hos sina anställda.  

 

Intervjupersonerna anser att det är viktigt att kunna skilja på vilken situation det är 

i kontakten med medarbetarna. Oavsett situation så väljer alla fem 

intervjupersonerna att inte komma alltför nära sina medarbetare för att inte minska 

förutsättningen för rollen som chef. Företagsledarna strävar ändå efter att vara 

med vid tillfällen då gemenskapen på företaget stärks och stärka rollen som 

kamrat eller vän men att hamna i en situation där man som företagsledare inte kan 
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ta beslut för att man styrs av affektion och känslor till sina medarbetare är enligt 

de intervjuade företagsledarna inte bra. Tar rollen som vän eller kamrat 

överhanden minskar möjligheten att utöva rollen som chef. Det föreligger även 

risk att man som företagsledare kommer för långt ifrån sina medarbetare och då 

anses som avvikande. Balansgången att en roll inte får ta överhanden är något som 

intervjupersonerna måste tänka på i varje kontakt med sina medarbetare. Om en 

roll prioriteras kan det ge upphov till svårlösta problem.  

 

6.1.2 Distans och utanförskap 

För att undvika att komma för nära sina medarbetare pratar intervjupersonerna om 

att man måste hålla en viss distans till sina medarbetare. David nämner att när 

man jobbat ihop med någon en tid är det svårt att undvika att inte bli 

känslomässigt engagerad. Ju längre tid man har jobbat ihop desto svårare blir det 

att hålla distans till medarbetaren. Weber (Andersen och Kaspersen, 1999) menar 

att en individ som utför en affektuell handling och inte alltid är medveten om 

denna och vilken drivkraften bakom är. Om man som företagsledare tar beslut 

som inte är grundade på saklighet utan på omedvetna känslor, kan det skapa 

problem för företaget och skapa dålig stämning mellan medarbetarna. Om en 

företagsledares prioriteringar förändras från att se till hela företagets bästa till att 

till exempel förfördela en viss medarbetare kan situationen för de övriga på 

företaget förändras och i förlängningen kan även övriga verksamheten skadas. 

Intervjupersonerna menar att det inte är ett hållbart beteende i rollen som 

företagsledare att vara styrd av känslomässiga relationer till sina medarbetare.  

 

Intervjupersonerna var medvetna om att det finns en risk att känslomässigt hamna 

nära sina medarbetare och man väljer därför i många situationer hellre att ta ett 

steg tillbaka för att kunna klara av rollen som chef. Jag tolkar detta som att 

intervjupersonerna anser att det är lättare att gå från rollen som chef till kamrat än 

från kamrat till chef. Hur nära man som företagsledare vill komma sina 

medarbetare skiljer sig åt. Vid frågan om man kunde tänka sig att umgås privat 

med sina medarbetare gick åsikterna brett isär. Weber (Andersen och Kaspersen, 

1999) skriver om den värderationella handlingen och intervjupersonernas olika 
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åsikter i frågan om att umgås med sina medarbetare privat är en fråga om olika 

åsikter i vad som är etiskt riktigt. Goffman (1994) pratar om avvikelse och att en 

individ har ett avvikande beteende. Alla fem intervjupersonerna menar att det är 

viktigt att delta på aktiviteter som företaget har anordnat för att inte bli helt 

avvikande och utstött ifrån gruppen men att umgås privat med någon av 

medarbetarna på företaget skulle kunna medföra att övriga medarbetare anser att 

någon blir specialbehandlad. Intervjupersonerna säger tydligt att det inte får 

inträffa men jag tolkar nolltoleransen som hälften av intervjupersonerna har i 

denna fråga att det inte är värt att riskera att hamna i en situation där någon kan 

misstycka.  Weber (Andersen och Kaspersen, 1999) skriver även om det 

affektuella handlandet inte får ta överhanden då det kan skapa en situation där det 

blir svårt att sköta det uppdrag som man som företagsledare ska utföra. Att umgås 

alltför mycket med medarbetarna ökar möjligheterna att relationen mellan 

företagsledare och medarbetare förändras vilket intervjupersonerna inte anser 

önskvärt.  

 

Intervjupersonerna säger att det är viktigt att ingå i gemenskapen i företaget men 

gemenskapen får inte hamna före företagsledarrollen genom att de känslomässiga 

relationerna till medarbetarna tar överhanden och hindar beslutsfattandet. Genom 

att anpassa sig till omgivningen så ökar även chansen för företagsledarna att ingå i 

medarbetarnas gemenskap. Att vara en i gänget och vara en del i den gemenskap 

som finns på företaget var något som intervjupersonerna anser mycket viktigt. 

Denna gemenskap stärks, anser intervjupersonerna, genom kontinuerliga 

sammankomster som till exempel företagsaktiviteter utanför arbetstid som 

företaget ordnar. Det är viktigt enligt intervjupersonerna att skapa ett ”företags-

gemeinschaft” där både medarbetare och företagsledare ingår, med trygghet och 

långsiktighet i företaget. Samtidigt ska relationerna enligt intervjupersonerna inte 

bli alltför familjära och vänskapliga då det kan påverka arbetet på företaget 

negativt. Tönnies (2001) menar att det inte går att helt separera gemeinschaft och 

gesellschaft då båda påverkar individen samtidigt. Gesellschaftets innebörd med 

individens självtänkande och rationalitet gör att företagsledaren inte kan behandla 

sina medarbetare hur som helst utan det skapas en balans mellan medarbetarens 
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respekt för företagsledaren och företagsledarens behov av medarbetarens 

kunskaper, arbetsinsatser och vilja att stanna kvar i företaget. Gesellschaftet är en 

viktig del för balansen på företaget. Företagsledarna sa att om man som chef är 

tydlig och rak så underlättar det både för en själv och för medarbetarna. Enligt 

Tönnies (2001) är det moderna samhället uppbyggt av gesellschaft och utanför 

familjens gemeinschaft tänker individen först och främst på sig själv.  

Intervjupersonerna säger att de medarbetare som är och fungerar på företaget vill 

man behålla i så stor utsträckning som möjligt. För att medarbetarna ska kunna 

arbeta och fungera på bästa sätt menar intervjupersonerna att man som 

företagsledare skapa en arbetsmiljö som är trygg. Företagsledarna pratar om att ett 

mindre företag är beroende av sina medarbetare och den kunskap och erfarenhet 

som de tillför. Det är viktigt för företagen att medarbetarna trivs och vill vara kvar 

då det inte är önskvärt att ha en hög personalomsättning. Att därför skapa ett 

gemeinschaft på företaget både medarbetarna och företagsledaren ingår, är viktigt.   

 

6.2 Företagsledaren och ledarskapet 
6.2.1 Erfarenhet och tradition 

Goffman (1994) menar att alla människor i vårt samhälle måste klara av att spela 

olika roller i olika situationer. I rollen som företagsledare krävs det att man kan 

känna av hur man ska bete sig olika situationer och hur man ska bemöta och leda 

olika medarbetare. För att medarbetarna ska känna att de får det ledarskap som de 

önskar måste man enligt intervjupersonerna som företagsledare känna av vilket 

ledarskap som olika medarbetare behöver. Giddens (1991) nämner bland annat tre 

frågor som den moderna människan ställer sig, vem man ska vara, vad man ska 

göra och hur man ska göra det. Intervjupersonerna berättar att de har lång 

erfarenhet av ledarskap och det är genom erfarenheten som gör att 

intervjupersonerna känner till hur man ska agera i olika lägen. Intervjupersonerna 

talar om att rollen som företagsledare innebär att man måste vara flexibel och se 

individens behov för att kunna variera sitt ledarskap och leda de olika 

medarbetarna på det sätt som den individuella medarbetaren finner bäst. För 

företagsledaren gäller det att kunna känna av och bemästra olika typer av 

handlande av medarbetarna för att kunna leda olika medarbetare på bästa sätt. 
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Goffman (1994) menar att det är avgörande för hur individen blir uppfattad av 

omgivningen och för att möta alla olika typer av medarbetare måste 

företagsledaren kunna spela många olika roller. Att möta olika medarbetare på 

olika sätt handlar om att ha den sociala kunskapen om hur olika individer vill bli 

bemötta. Det är viktigt enligt intervjupersonerna att spela olika roller mot olika 

medarbetare. Att spela fel roll till fel medarbetare kan ge resultat i att 

medarbetarna inte känner att de får rätt ledning för att utföra sitt arbete. 

 

Det gäller inte bara att inneha en titel som företagsledare utan även att agera och 

bete sig så. Det traditionella handlandet som Weber (Andersen och Kaspersen, 

1999) tar upp är något som har förändrats för en företagsledare. Stereotypen av en 

företagsledare som förr var auktoritär är idag ett beteende inte någon av 

intervjupersonerna vill kännas vid. Idag så pratar man om medbestämmande och 

eget ansvar. Den traditionella synen som finns kvar på företagsledare idag är 

enligt intervjupersonerna vikten av att kunna ta beslut och låta medarbetarna veta 

att det är företagsledaren som bär det yttersta ansvaret för företaget. 

Intervjupersonerna menar att det är viktigt att ha rollen som förebild och agera 

och bete sig på det sätt som man vill att medarbetarna ska bete sig, allt ifrån hur 

man ser ut till hur man hanterar papper. Vissa företag är uppbyggda så att 

medarbetarna utsätts för en alltför hård konkurrenssituation vilket minskar 

gemenskapen och tryggheten. Enligt Tönnies (2001) skapas då ett gesellschaft 

eftersom medarbetaren lätt kan bli utbytt för att gynna företaget och övriga 

medarbetare. Ett sådant företag med en sådan filosofi som skapar ett gesellschaft 

som kan ge omotiverade och olojala medarbetare. Idag har många av de gamla 

värderingarna om starka hierarkiska organisationer förändrats och blivit ersatta av 

tankar om delaktighet, mål och samarbete för medarbetarna. Intervjupersonerna 

framhäver hur viktigt det är att ha engagerade medarbetare och att den 

grundläggande tanken är att det är av fördel för företaget att ha de engagerade 

medarbetarna kvar och att få dem att vilja vara kvar.  
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6.2.2 Beslutsfattande och delegering av ansvar 

Ingen av intervjupersonerna tycker att det är enkelt eller nöjfullt att ta upp 

negativa beslut med en medarbetare men alla anser att det är ett nödvändigt ont 

och att det ingår i tjänsten som företagsledare. Intervjupersonerna säger att lagar 

och regelverk som de själva inte styr över påverkar beslutsfattandet vid till 

exempel uppsägningar. Får den som drabbas en bild över situationen och vad som 

kommer att hända så har de flesta en förståelse och kan på så vis förstå vad som 

vad som händer och varför det händer. Därför är det mycket viktigt att alltid vara 

tydlig och lägga alla kort på bordet. Ju mer ett beslut påverkar medarbetarens 

arbetssituation och i förlängningen påverkar medarbetarens livssituation desto 

svårare är det, enligt intervjupersonerna, att ta beslutet.  

 

I intervjuerna framkommer det att det är av fördel att ge medarbetarna ansvar och 

insikt om verksamheten. Enligt Giddens (1991) så är självidentiteten idag präglad 

av reflexiviteten som konstant förändras när vi tar in ny information och kunskap. 

Intervjupersonerna menar att det är viktigt att medarbetarna vet att det är okej att 

göra misstag om det inte görs medvetet. Det är viktigt att de ser reflexivt på sin 

kunskap, alltså hela tiden omvärderar och förnyar sin kunskap, eftersom många 

företag är beroende av att medarbetarna följer de förändringar som sker. Enligt 

intervjupersonerna så kan en företagsledare bidra med sin ledarskapsstil till att 

medarbetarna utvecklas i sin yrkesroll. 

 

Att ha motiverade medarbetare som trivs och känner ansvar för företaget gör att 

företagets gemeinschaft stärks. Företagsledaren har med en stark gemenskap 

lättare att få alla medarbetarna att gå åt samma håll och mot samma mål vilket är 

mycket viktigt i ett mindre företag. Enligt intervjupersonerna så handlar 

ledarskapet inte idag om att vara den ”traditionella företagsledaren” som var 

auktoritär utan idag måste man inte bara se till företagets bästa utan även till 

medarbetarnas välfinnande. Att kunna få medarbetarna att känna de utvecklas och 

att de känner sig trygga på arbetsplatsen. Att som företagsledare spela olika roller 

till olika medarbetare är mycket viktigt, att kunna vara anpassningsbar och se 

individernas olika behov 
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7 DISKUSSION 
I denna uppsats har jag undersökt vad företagsledare i mindre företag berättar att 

de anser om närhet och distans till sina medarbetare. Med hjälp av teoretiker som 

bland annat Weber, Tönnies och Goffman har jag analyserat deras svar och i det 

följande kapitlet kommer jag att diskutera de resultat som jag kommit fram till.  

 

Kraven på individen ökar. Företagen ställer krav om utbildning, erfarenhet och 

social kompetens. Krav på att kunna jobba i team men ändå att vara självgående, 

krav på spetskunskap och ändå ha helhetsförståelse. Även kraven på företagen 

ökar, att gå med vinst, att utöka och bli större, att aldrig stagnera. Krav från 

styrelser, kunder, medarbetare och ägare, allas krav ska tillgodoses och allt ansvar 

ligger på företagsledaren. Den kapitalistiska synen i vårt samhälle ställer krav på 

företagen att visa upp bra ekonomiska resultat. För att uppnå detta måste 

företagsledaren i huvudsak tänka på företagets bästa och inte låta känslomässiga 

relationer till medarbetarna styra. Ändå ska det finnas en relation med 

medarbetarna och de ska trivas och fungera på förtaget. Vårt moderna samhälle 

blir allt mer individualiserat och egoistiskt. I den kravfyllda miljö som en 

företagsledare arbetar i, kanske känslan för medarbetarna prioriteras ned för att 

tillgodose kraven på ekonomisk framgång. De flesta företag är fortfarande 

beroende av sina medarbetare, deras kunskap och arbetsinsatser. Att kunna möta 

kraven från alla olika håll är en svår balansgång som en företagsledare måste klara 

av.  

 

Intervjupersonerna säger att man anställer medarbetare för att man vill ha in 

personen i företaget. Idag är rekryteringsprocessen ofta lång och det är många 

som konkurrerar om samma jobb. Företagen och företagsledaren kan välja vem de 

vill ha in och anställer den som man anser som bäst lämpad, inte bara för tjänsten 

utan även den som är bäst lämpad för företaget och de övriga medarbetarna. Har 

man väl anställt någon vill man att medarbetaren ska trivas, både med sitt arbete 

och med sina arbetskamrater. Om medarbetarna inte går ihop sinsemellan menar 

intervjupersonerna att det är ett stort och känsligt problem. Intervjupersonerna 

hävdar alltså att de problem som uppkommer löser man enklast genom att man så 
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snart som möjligt pratar med de inblandade personerna och att man då är rak och 

ärlig. Kravet på närhet och kunskap om sina medarbetare kommer in här. De fem 

intervjupersonerna som har varit med i denna uppsats har lång erfarenhet av 

ledarskap och de pratar, oberoende av varandra, om samma saker för att kunna 

hitta svar på vissa frågor. För den som inte har erfarenhet av, eller fått utbildning i 

ledarskap och inte känner till hur man ska bemöta sina medarbetare kan få 

problem med missnöjda medarbetare. Risken att antingen hamna för nära eller för 

långt ifrån sina medarbetare är ständigt närvarade. Att lära känna sina medarbetare 

men samtidigt inte komma för nära är en balansgång som intervjupersonerna 

säger att man måste vara medveten om. Det är också viktigt enligt 

intervjupersonerna att skilja på det personliga och det arbetsrelaterade planen. Att 

känna till den privata situationen gör att förståelsen varför en medarbetare beter 

sig på ett visst sätt ökar.  

 

Jag tolkar intervjupersonernas svar i uppsatsen så att arbetssituationen blir enklare 

för företagsledaren om företagsledarrollen alltid är den roll som tar störst plats. 

Att inte alltid ingå i gemenskapen med medarbetarna är enklare än att alltid göra 

det. Ledarskaplitteraturen menar att en företagsledare inte får avskärma sig helt 

från företagets gemenskap och genom att vara med i dagliga samtal och 

diskussioner undviker intervjupersonerna att hamna i den situationen. För att 

stärka gemenskapen på företaget försökte företagsledarna att vara med vid till 

exempel fikaraster och luncher för att där släppa på den roll som 

företagsorganisationen ger och försöka vara med i medarbetarnas samtal på ett 

ledigt sätt. Att tillhöra gemenskapen på företaget ansåg intervjupersonerna vara 

viktigt och man ordnar olika tillfällen som till exempel företagsfester och andra 

sammankomster ett par gånger om året för att stärka gemenskapen. Att anordna 

och aktivt delta i företagsaktiviteter utanför arbetstid hjälper även till så att 

intervjupersonerna kan spela rollen som kamrat utan att rollen som företagsledare 

ändras. Detta gör att företagsledaren på arbetstid kan låta företagsledarrollen ta 

större plats än kamratrollen. Hade intervjupersonerna undvikit de naturliga 

mötena med medarbetarna varje dag skulle det kunna innebära att avståndet 

mellan medarbetarna och företagsledaren blivit så stort att de tillslut blivit 
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avskärmade från medarbetarna och då fått svårt med den sociala biten på företaget 

men även fått det allt svårare att leda medarbetarna.  

 

Hur mycket man vill lära känna sina medarbetare varierar mellan 

intervjupersonerna och det finns inga givna sociala regler. Två av fem anser det 

inte vara ett problem att umgås privat med sina medarbetare men de understryker 

att det inte får påverka arbetssituationen eller leda till någon form av 

särbehandling. De tre övriga anser att det inte är bra för arbetsrelationerna att bli 

god vän med medarbetarna och deras familjer. Detta visar att det är svårt att dra 

gränsen för hur mycket man som företagsledare ska umgås med sina medarbetare 

och var och en måste känna sin egen gräns för vad som är okej.   

 

Trots att intervjupersonerna tycker att det är viktigt att vara med i gemenskapen 

anser de ändå att det måste finnas ett avstånd för att företagets organisation ska 

kunna fungera. Detta avstånd mellan företagsledaren och medarbetarna är en 

nödvändighet och det utanförskap eller den ensamhet som företagsledaren kan 

utsättas för i vissa situationer är inget som intervjupersonerna anser som 

avskräckande eller känslomässigt jobbigt. Det finns risk att den företagsledare 

som ställer sig helt utanför medarbetarnas gemenskap och inte lyssnar och tar in 

medarbetarnas kunskaper och åsikter drabbas av ett utanförskap som leder till att 

det påverkar företagets möjligheter att fungera på bästa sätt. Intervjupersonerna 

uppgav i intervjuerna att det är mycket vikigt att alla i företaget går på samma 

håll, även företagsledaren. Det gäller inte bara att få medarbetarna att fungera i ett 

team utan det gäller även att företagsledaren är med i laget. Enligt 

intervjupersonerna så finns det situationer i företagsledartjänsten som är svåra, 

tråkiga och jobbiga att ta tag i. Att ha problem med medarbetarna i ett företag som 

inte har så många medarbetare gör att det kan bli avgörande för företaget att dessa 

problem löses. De flesta problem kan lösas genom att resonera sig fram till en 

lämplig lösning med den drabbade medarbetaren. Intervjupersonerna menar att 

om man inte kan ta beslut som rör medarbetarna kommer man ha svårt att fullgöra 

sitt arbete. Har man som företagsledare hamnat i en situation där man har svårt att 

ta beslut som rör sina medarbetare kommer det att bli problem i företaget. 
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Intervjupersonerna är medvetna om att det är svårt att ta beslut om någon som 

man är god vän med och undviker därför att skapa en kamratrelation med sina 

medarbetare.   

 
De företagsledare som har varit med i denna uppsats har gett intrycket att de vill 

och anser att de måste vara med i medarbetarnas gemenskap men att det ska 

finnas ett visst avstånd till medarbetarna för att de ska kunna fungera i sin roll på 

företaget. För att bli accepterad och få respekt krävs det att de har en flexibel och 

varierad ledarskapsstil och att medarbetarna känner att de är trygga på sin 

arbetsplats. De säger att det är en balansgång att hålla en närhet till medarbetarna 

men ändå ett visst avstånd. Kanske är det så att många chefer har svårt att känna 

av hur nära man ska vara sina medarbetare och vilken distans man ska hålla för att 

relationerna på företaget ska fungera optimalt. Intervjupersonerna menar att 

kunskapen om detta kommer av erfarenhet och rutin vilket man själv måste skaffa 

sig.     

 

Det skulle kunna vara spännande att genomföra en större undersökning inom 

samma område för att se om det är ett problem som finns nationellt, inom vissa 

branscher eller inom företag med ett visst antal anställda.   
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8 SLUTORD 
Jag skulle avslutningsvis vilja tacka ett antal personer. Utan dessa personers stöd 

och hjälp skulle denna uppsats inte kunnat genomföras. Jag vill till följande 

personer rikta ett mycket varmt Tack! Ni har på olika sätt har bidragit med 

ovärderlig hjälp och/eller stöd.  

 

Mina intervjupersoner. Att Ni har tagit er tid, varit så hjälpsamma och 

samarbetsvilliga. Utan Er hade uppsatsen inte kunnat genomföras. 

 

Veronika Burcar. Min handledare som har stöttat, inspirerat och hjälpt mig på ett 

fantastiskt sätt genom hela uppsatsen. Utan Veronikas välvilja och engagemang 

hade uppsatsen inte fått varken det innehåll eller den form som den nu har. 

 

Erik Lundin som har fungerat som bollplank och med sin erfarenhet och kunskap 

hjälpt mig genom hela uppsatsen. 

 

Anders och Gunnel Lundin för att jag har fått möjligheten att skriva större delen 

av uppsatsen på ert företag och tack för alla tips och råd under uppsatsens gång.     
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