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ABSTRACT

ABSTRACT: I den här studien har vi utforskat organisationskulturen i ett taxiföretag, och 
fokuserat på samspelet mellan arbetsrelationer och sociala relationer. En utgångspunkt var 
erfarenheten hos en av oss, att sociala relationer var framträdande på vissa avdelningar i detta 
företag. Med hjälp av Asplunds (1987) teori har vi ställt oss frågan: hur ser de sociala relationerna 
ut på detta företag? Syftet med detta arbete är att bidra med kunskap om hur sociala relationer 
och arbetsrelationer samverkar, förutsättningarna för upprätthållandet av sociala relationer och att 
skapa förståelse för gemenskapens betydelse på den arbetsplats som vi studerat. För att besvara 
huvudfrågan undersökte vi, utifrån en induktiv ansats och ett socialpsykologiskt perspektiv, hur 
organisationskulturen kom till uttryck på företaget samt hur de inverkar på relationerna bland 
personalen. Materialinsamlingen gjordes genom deltagande observation och kvalitativa intervjuer 
med några av företagets anställda. I resultatet som kommit fram genom vår analys visade det sig 
att två subgrupper med skilda kulturer fanns på företaget, i form av dag- och nattpersonal, där det 
förekom sociala relationer i olika stor utsträckning. Bland nattpersonalen var sådana relationer 
vanligare pga. att denna grupp hade fler pauser i arbetet, då de passade på att socialisera sig. 
Dessutom var de inte lika styrda av ledningen som dagspersonalen, vilket också inverkade på
gruppernas förutsättningar att skapa sociala interaktioner. De teorier vi använde oss av för att 
analysera materialet ifrån är: Organisationskultur av Mats Alvesson, konkret socialitet och 
abstrakt socialitet av Johan Asplund, Interaktionsritualer av Collins och Rollteori av Erving 
Goffman. Genom en hermeneutisk utgångspunkt har vi kunnat förstå på vilket sätt det sociala är 
sammanvävt med arbetsrelationer, samt sociala relationers betydelse för människors välmående. 
Vår studie kan bidra med kunskap till framtida socialpsykologisk forskning genom att lyfta fram 
den sociala dimensionen på stressiga arbetsplatser i likhet med den vi studerat. Slutsatsen av vår 
analys var att sociala relationer förekom i de båda studerade grupperna, men att den var mer 
framträdande bland nattpersonalen tack vare deras arbetsmässiga förutsättningar och strävan efter 
att socialisera sig. 

NYCKELORD: Interaktionsritualer, gemenkap, rollteori, välbefinnande, sociala relationer, 
arbetsrelationer.  
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ABSTRACT

ABSTRACT: In our thesis, we have been exploring the organization structure at a taxi company 
and focused on the interaction between labor relations and social relations. A starting point was 
the experience of one of us that there were social relations prominent in some departments in this 
company. With the help from Asplund’s (1987) theory, we asked ourselves: How do the social 
relations at this company look? The purpose of this study has been to contribute with knowledge 
of how social and work relationships interact, the conditions for the emergence of social 
relationships and to create an understanding of the importance of a community at this company 
that we made the study at. The answer to the main question, using mainly an inductive approach 
and a social psychological perspective, we investigated how the organizational culture was 
reflected in the company and how it affects the relationships among the staff. Materials were 
collected through participant observations and through interviews with some of the company’s 
employees. Results that emerged from the analysis showed that two subgroups with distinct 
cultures existed at the company: day-and night staff, which had developed social relations to 
different extents. These types of relations were more common among the night staff, because this 
group had more breaks during working time, in which they took the chance to socialize. 
Furthermore, they were not as strictly managed as the day staff, which also affected both groups
conditions to create social interactions. The theories we used to analyze the material found is: 
Organizational Culture by Mats Alvesson in concrete sociality and abstract sociality by Johan 
Asplund, Interaction Rituals of Collins and Role Theory of Ervin Goffman. Through a 
hermeneutic starting point, we have been able to understand how the social is integral to labor 
relations, and how social relations are important for human wellbeing. Our study may contribute 
with knowledge to future social psychological research by highlighting the social dimension of 
stressful jobs, like the one we studied. Our conclusion of the analysis was that social relations 
existed in both studied groups, but most prominent among the night staff, due to their work 
conditions and aspiration to socialize. 
KEYWORDS: Interaction rituals, solidarity, role theory, well-being, social relations, work 
relations. 
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1. Inledning 

I följande undersökning har vi studerat hur sociala relationer kommer till uttryck på ett 

taxiföretag. Arbetet i denna bransch förknippas ofta med mycket stress, högt tempo och 

självständigt arbete, i likhet med andra serviceyrken t.ex. inom restaurangbranschen eller 

sjukvården, vilket Horng och Moore tar upp i sina studier (Horng, 2011; Moore, 2013). Detta 

stämmer även överens med upplevelserna som en av oss (Eleonora) haft under sin tidigare 

anställning på detta företag. Utifrån den uppfattning hon fått under sin tid på företaget innehöll 

det en organisationskultur som var relativt hårt styrd av ledningen, dvs. de två bröder som ägde 

företaget. Denna erfarenhet väckte ett stort intresse hos oss båda att undersöka sociala relationers 

betydelse och deras omfattning på arbetsplatsen. Arbetet är inriktat på de skillnader som finns 

mellan två olika grupper av personalen, som utgör en viktig del av organisationskulturen på

företaget: dagspersonal och nattpersonal. Det framgår klart av förförståelsen hos den ene av oss 

(Eleonora) att nattpersonalen i större utsträckning umgås med varandra på ett informellt, socialt 

sätt i högre grad än vad dagspersonalen gör. Jämförelsen av dessa två grupper är central i 

undersökningen, samtidigt som även ledningen undersöks som en egen grupp och viktig aspekt 

för organisationskulturen på företaget. 

I Asplunds kritiska studie av utbrändhet (Asplund;1987:139), tar han upp begreppen konkret 

socialitet och abstrakt socialitet, vilket vi i denna studie gör kopplingar till när vi undersöker 

kontrasten mellan arbetsrelationer och sociala relationer. Vi använder dessa begrepp för att förstå

skillnaden mellan de två olika grupperna på företaget, där anställda i den ena gruppen 

huvudsakligen befinner sig i arbetsrelationer och ägnar sig så lite som möjligt åt det som inte 

berör arbetet, och där den andra gruppen lägger större vikt vid gemenskapen än 

arbetsuppgifterna, samt fokuserar på att utveckla sina sociala relationer. Det är den sistnämnda 

gruppen som vår huvudfråga bygger på. Genom Asplunds utforskande av de två olika 

förhållningssätten kommer han också fram till att den ena (abstrakt socialitet) är starkt kopplad 

till ohälsa och i detta fall utbrändhet, eftersom det innebär en social brist. Han menar att 

förutsättningarna för något som alltid har funnits i människors natur, dvs. att svara an på

varandra, blir sämre när vi lever som ”abstrakta samhällsvarelser”. Under den tidsperiod Asplund 

gjorde sin undersökning var vardagsstress och omvärldens stora fokus på individen inte så

framträdande som idag, framför allt i en hektisk miljö som på den arbetsplats vi har valt att 
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studera. Vi har därför betraktat detta problem från en annan vinkel än vad Asplund gjorde. Istället 

för att undersöka de bakomliggande faktorerna till att människor isolerar sig från varandra, vill vi 

uppmärksamma hur de sociala relationerna, eller "konkret socialitet", ser ut under omständigheter 

som kunde förväntas utgöra en dålig grund för att de ska utvecklas. Vi ser det särskilt intressant 

att studera det sociala mot bakgrund av själva arbetet, dvs. graden av effektivitet, praktiska 

faktorer och hur de anställda sköter sin yrkesroll, eftersom det sistnämnda tenderar att ta över vår 

uppmärksamhet. Vi tror att det är viktigt lyfta fram den sociala dimensionen på en arbetsplats, 

både för att den bidrar till ökad produktivitet, men framför allt för att den genererar hälsa och 

välbefinnande. Med vår studie vill vi belysa detta. 

2. Frågeställning och Syfte 

Den frågeställning som vi har valt att ställa kommer framför allt att fokusera på skillnader mellan 

det sociala liv som finns bland nattpersonalen respektive dagpersonalen: Hur ser de sociala 

relationerna ut på detta företag? 

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur sociala relationer är sammanvävda med 

arbetsrelationer på ett taxiföretag, och vad det sociala har för betydelse för välbefinnandet bland 

de anställda, genom att jämföra dagpersonal och nattpersonal med avseende på hur sociala och 

arbetsmässiga relationer kom till uttryck bland de båda grupperna. I denna studie har vi

genomfört kvalitativa intervjuer med sex av de anställda som arbetade dagtid på företagets 

kontor, s.k. ”trafikledare”, samt tre taxichaufförer som arbetade under natten. Genom 

användandet av deltagande observation fick vi möjlighet att ta del av organisationskulturen, d.v.s. 

de arbetsuppgifter, sysslor och interaktioner som uppstod personalen emellan under en vanlig 

arbetsdag. Efter insamlandet av empiriskt material använde vi teorier av Mats Alvesson, Johan 

Asplund, Randall Collins och Erving Goffman, då de var relevanta för att besvara vår huvudfråga 

om hur sociala relationer kommer till uttryck i det studerade företaget. I analysen har vi dragit 

slutsatser om hur sociala relationer är beroende av faktorer som arbetssituation, gemenskap, 

samarbete och välmående.  
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3. Bakgrund 

Avsikten med studien är att uppmärksamma förutsättningarna för upprätthållandet av sociala 

relationer som kunde observeras på företaget, med tanke på förförståelsen om att det förekom 

sådana relationer i högre grad bland nattpersonalen än bland dagspersonalen. Genom att 

undersöka följande tre delar av organisationskulturen var det möjligt att få fram en kontext som 

bidrog till att synliggöra faktorer som skapade förutsättningar för sociala interaktioner. I den 

första delen presenteras kort verksamhetens innehåll samt de anställdas bakgrund. Därefter följer 

en genomgång av ledningens roll och hur de vardagliga arbetsuppgifterna ser ut bland olika 

grupper av anställda. Slutligen beskrivs i den tredje delen, kontorslokalernas fysiska uppbyggnad. 

Detta kapitel avslutas med forskning som gjorts kring sociala relationer under förhållanden som 

liknar de vi observerat på företaget. 

3.1 Företagets bakgrund 

Företaget som studien är baserad på startades av dess VD som på egen hand drev verksamheten 

år 1997 med en enda bil. Företaget har i dagsläget 30 bilar. Det arbetar c:a 200 anställda idag, 

men då det är sju olika bolag så arbetar inte alla 200 på det taxibolaget. Företagets arbetsområde 

sträcker sig från Halmstad till Falkenberg, Varberg och Kungsbacka, men som trafikledare 

kommer dess anställda i kontakt med flera städer i Sverige då de samarbetar med företag runt om 

i landet. De personer som intervjuades är de som jobbar i Halmstad. Det gjordes ett val att 

intervjua tre taxichaufförer och fem trafikledare, för att ge ett bredare perspektiv på

frågeställningarna. Av trafikledarna arbetade två under dagtid och tre nattid. En nattrafikledare 

arbetade även som nattchaufför när det behövdes. Intressant är att vissa som hade arbetat på

företaget länge hade till en början bara kört taxi och sedermera utvecklat sig och börjat arbeta 

inne på kontoret som trafikledare. 

3.2 Taxiföretaget 

Med utgångspunkt från observationerna så beskrivs det inledningsvis i denna del, hur de 

anställdas arbete gick till i praktiken. Detta kan ge läsaren en uppfattning om arbetssituationen 

som fanns i olika grupper. Här presenteras ledning, kontorspersonal, chaufförsgruppen och vilken 

struktur eller hierarki som fanns bland personalen, bl.a. ledningens förhållande till de anställda, 
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samt relationerna anställda emellan. Vidare presenterar vi ytterligare ett perspektiv i form av 

företagets fysiska uppbyggnad, dels för att ge läsaren en konkret bild av platsen gruppen vistades 

under arbetets gång, men också för att miljön sätter gränser för vilka grupperingar som bildats 

inom företaget samt hur och var olika typer av interaktioner sker. Tillsammans skapar dessa två

delar en kontext som vi menar får konsekvenser vad gäller förutsättningarna för skapandet av 

sociala relationer, vilket gör dem betydelsefulla för svaret på vår huvudfråga. 

3.2.1 Ledningen av arbetet 

På det aktuella taxiföretaget organiseras chaufförernas körningar av s.k. "trafikledare” som sitter 

på ett kontor och arbetar med att svara i telefon, besvara e-post, ringa kunder vid eventuella 

frågor samt skicka ut taxibilar på kundernas beställningar. Först och främst behöver man som 

trafikledare få en överlämning. Då detta företag erbjuder tjänst i 24 timmar så finns alltid en 

telefonist samt taxibilar tillgängliga. Under överlämningen skickas viktig information över från 

den tidigare trafikledaren som lämnar över sitt pass till nästkommande. Som trafikledare tar man 

emot samtal från kundtelefonen, från chaufförslinjen samtidigt som bokningar läggs in, mail 

besvaras och det skickas iväg fax, vilket gör att trafikledarna ofta inte har tid för att ens lämna 

kontoret och äta lunch. Under hela dagen är det dessutom viktigt för dem att ha kontakt och 

kommunicera med sina chaufförer, så att de kan få en uppfattning om chaufförernas välmående 

och när de tänkt ta ut sin rast. Ibland behöver man som trafikledare även agera psykolog för att 

hjälpa folk som kommit fel, eller som bara behöver prata. Detta ska dock ske snabbt och 

professionellt. Det händer ofta att trafikledaren får s.k. "planeter", vilket innebär 

färdtjänstbokningar som kommer direkt från Hallandstrafiken. I sådana fall är det extra viktigt att 

ha bilar tillgängliga. Förutom trafikledarna sitter även den trafikansvarige (B) på kontoret, och ser 

till att arbetet går enligt planeringen, samt är den första som personalen vänder sig till då det 

uppstår konflikter eller problem. Denna person fungerar som en medlare mellan personalen på

kontoret och ledningen på övre våningen, då ledningen övervakar kontorspersonalen utan att 

personligen gå ner till kontoret för att inspektera vad de sysselsätter sig med. Övervakningen och 

det höga arbetstempo som finns bland trafikledarna på kontoret bidrar till att de inte får samma 

förutsättningar för att socialisera som chaufförerna. De sistnämnda skulle enligt lag få en viss 

vilotid, och förutom detta uppstod tillfällen för att ta raster, fikapauser, eller andra tidsmässiga 



9

luckor i samband med deras övergångar mellan bokningarna. Chaufförernas arbete innebar alltså

ständig rörelse mellan kunder, samt en växling mellan att finnas tillgängliga på företaget och köra 

taxi ute. 

3.2.2 Företagets uppbyggnad 

Byggnaden är uppdelad i två plan, där ledningen (d.v.s. ägarna och företagets överhuvud) 

befinner sig på det övre planet och anställda på det nedre. Det finns även skilda avdelningar på

nedre plan, beroende på olika ansvarsområden som de anställda har. De olika arbetsplatserna som 

personalen är utspridda på kommer att presenteras mer detaljerat här nedan. 

På övre våningen vistas företagsägarna som är två bröder, samt andra delar av ledningen. Här har 

cheferna, O & P, sina rum tillsammans med personal som ansvarar för försäljning och 

marknadsföring. De har även ett kök och ett stort rum avsett för möten. Uppdelningen resulterar i 

att det sällan förekommer personlig kontakt mellan ledningen och någon anställd, förutom i 

samband med att den anställde blir kallad till den övre våningen på möte. På nedre våningen, nära 

entrédörren, finns ytterligare ett kök avsett för trafikledarna, chaufförerna samt övriga anställda 

som jobbar på denna våning. Genom en glaslucka mittemot köket är det möjligt att skymta 

huvudkontoret, där de som arbetar på trafikledningen sitter. För att ta sig in på detta kontor så är 

antingen någon av personalen på trafikledningen tvungen att öppna dörren eller så har de 

anställda en kod samt ett kort som de drar igenom. Inne på kontoret sitter ett fåtal personer vid ett 

runt bord, framför 3-4 skärmar var, vilket medför svårigheter för de anställda att se varandra eller 

vad som händer på kollegornas datorskärmar. I ett rum längre in sitter den trafikansvarige med 

sin kollega, samt två anställda som jobbar med rekryteringen. Dörren mellan kontoret och köket 

är alltid låst, vilket gör det något omständigt för de anställda att förflytta sig till köket. 

Taxichaufförernas omklädningsrum finns också på nedre plan. Chaufförer kan dyka upp både i 

fikarummet, i verkstaden och på trafikledningens kontor vid enstaka tillfällen då de tittar in i 

väntan på en ny arbetsuppgift, men i huvudsak rör de sig utanför företagets fysiska gränser i 

samband med att de har körningar, vilket får konsekvensen att det sällan förekommer någon 

fysisk kontakt mellan chaufförer och kontorspersonal. Personalen som jobbar under dagtid, d.v.s. 

trafikledarna, vistas huvudsakligen inne på kontoret, medan nattpersonalen till större del består av 

chaufförer. När kontorspersonalen nämns i uppsatsen syftar vi därför på dagspersonalen, och på  
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motsvarande sätt syftar vi på nattpersonalen när chaufförerna nämns. 

3.3 Tidigare forskning 

Samtliga studier som tas upp i detta kapitel är av värde för att förstå hur sociala relationer växer 

fram på olika typer av arbetsplatser, vilket hjälper oss att svara på huvudfrågan, hur sociala 

relationer ser ut bland nattpersonalen på taxiföretaget. Inledningsvis riktar Horngs studie in sig på

hur organisationsförändringar inverkar på det sociala livet bland de anställda på ett företag, samt 

deras upplevelse av arbetet. Nästa undersöker relationer bland personalen på ett sjukhus och hur 

detta hänger ihop med organisationskulturen de befinner sig i. I de två efterkommande studierna 

undersöks vilken betydelse samtal har för att skapa samarbete bland sjukhuspersonal, samt 

kontrasten mellan arbetsrelationer och familjerelationer, som det moderna arbetslivet givit 

upphov till. Avslutningsvis diskuteras hur fysiska och situationella faktorer på en arbetsplats 

bidrar till välmående, en dimension som vi själva vill belysa i vår studie. 

Med hjälp av studien "Innovation strategies for organizational change in a tea restaurant 

culture: a social behavior perspective" (Horng, 2011), kan vi få insikt om hur kulturen, ledningen 

samt den fysiska miljön på en hektisk arbetsplats bör vara utformad för att upprätthålla 

välmående hos de anställda. Den analyserar strategier för kreativitet och förnyelse som kan 

främja förändring i organisationskulturen bland personalen på en restaurang. Framför allt belyser 

studien vikten av förnyelse inom en organisation, för att den ska kunna fortsätta finnas till i första 

hand, men också för att den ska kunna upprätthålla sin vitalitet och konkurrenskraft. 

Organisationskulturen i företaget som undersökts hade tidigare en miljö som inte uppmuntrade 

öppen och ”godartad konkurrens”, dvs. de anställda hade ingen möjlighet att konkurrera på ett 

sätt som kunde främja deras lärande. Sedan vissa förändringar genomförts i organisationen har en 

ny kultur växt fram, där de anställda lyckas upprätthålla en kreativ, samarbetsvillig och förnyande 

anda, med uppmaningar och stöd från ledningen. Dessa omständigheter visade sig öka trivseln 

bland personalen samt gynnade företaget i stort (Horng, 2011). Horngs studie betonar att 

förnyelse inom en organisation grundar sig på en rad situationella och kulturella faktorer. 

Egenskaper hos ledningen ses t.ex. som central i detta sammanhang. Några sådana egenskaper 

som visat sig underlätta genomförandet av förändringen är öppenheten för utmaningar, hög 
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risktolerans och proaktivt tänkande (Horng, 2011). Studien tar också upp interna faktorer som är 

fördelaktiga i en organisationsförändring. Några av de mest framträdande var frihet, utmaningar, 

resurser, rådgivare, samarbete mellan gruppmedlemmar, bekräftelse samt stimulans och stödjande 

av kreativitet. Enligt studien är lyckad problemlösning något som det ständigt bör finnas en 

strävan mot och som bör uppmuntras. Slutligen lyfts några externa faktorer fram, som inverkar på

organisationsförändringen. Exempelvis var det studerade företagets anställda relativt gamla, och 

därför mindre benägna att möta den hårda konkurrens som fanns i deras omgivning, vilket 

innebar en risk för företagets överlevnad (Horng, 2011). Företaget som studerats här har stora 

likheter med det taxibolag som vi har studerat, genom att båda är serviceyrken, är utsatta för 

konkurrens av andra liknande företag, samt innebär stressiga omständigheter för de anställda. 

Resultaten i denna studie är därför intressanta att använda som jämförelse med vad som kommer 

fram i denna studie. 

I undersökningen "Understanding Nurse-to-Nurse Relationships and Their Impact on Work 

Environments" (Moore, 2013) undersöks relationer i vardagliga interaktioner mellan 

sjuksköterskor, och hur dessa hänger samman med miljön på deras arbetsplats. Här betonas åter 

igen organisationskulturens betydelse för vilka relationer som finns bland personalen. De öppna 

svaren i ett antal semistrukturerade intervjuer som utfördes, användes som utgångspunkt för 

studien. I resultatet synliggjordes på vilket sätt dessa relationer har en inverkan på

sjuksköterskornas inställning till sitt arbete, deras hälsa, patienterna, deras respektive avdelning 

samt på organisationskulturen i stort. Positiva relationer sjuksköterskor emellan visade sig vara 

avgörande för ett antal faktorer, som intervjupersonerna (sjuksköterskorna) upplevde som 

centrala för en hälsosam miljö på arbetsplatsen. Dessa var följande: stöttande beteende bland 

personalen, väl fungerande ledarskap, samarbete och effektiv kommunikation. Även ledningens 

roll för relationerna mellan intervjupersonerna i studien betonades. En viktig önskan som 

uttrycktes i undersökningen bland sjuksköterskor var att ledningen skulle förhålla sig mer 

personligt till sjuksköterskorna istället för att enbart betrakta dem som arbetskollegor. För att 

dessa problem ska kunna lösas menar intervjupersonerna att det måste ske en förändring i 

organisationskulturen. Utvecklandet av sociala relationer behöver få större utrymme i 

organisationens värderingar, vision och de vardagliga arbetsmomenten för att kunna främja hälsa 

och välmående bland personalen. Det som Moore kommit fram till vad gäller betydelsen av 

sociala relationer är användbar som utgångspunkt i denna studie, exempelvis för att utforska ifall 
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det finns en önskan om större utrymme för sociala interaktioner och kommunikation mellan de 

anställda, och på vilka sätt dessa fenomen inverkar på deras välmående. Resultaten ovan kan 

även användas till att undersöka skillnaderna mellan kontorspersonalen och taxichaufförerna på

företaget, genom t.ex. huruvida de förstnämnda i högre grad utvecklar arbetsrelationer än sociala 

relationer med varandra. 

Ytterligare en studie som på ett liknande sätt kan relateras till vår undersökning är "Workplace 

conversations: Building and maintaining collaborative capital" (McDonald, 2010). Den belyser 

tre områden, d.v.s. samtal, samarbete och välmående, som är avgörande för att utforma 

relationerna på en arbetsplats, och som även utgör viktiga ingredienser i svaret på vår huvudfråga 

om förekomsten av sociala relationer. I studien utforskas skapandet och upprätthållandet av 

samarbete genom samtal på arbetsplatsen. Det som tas upp i detta fall är olika typer av samtal 

sjuksköterskor emellan, samt mellan sjuksköterskor och deras överordnade. Det förstnämnda 

visade sig vara avgörande för kollegornas samarbete med varandra. Samtliga respondenter i 

studien upplevde att stödjande samtal bidrog till att stärka samarbetet på arbetsplatsen, medan 

icke-stödjande (unsupportive) samtal hotade det. Utifrån respondenternas berättelser var samtal 

med kollegor en stor källa till stöd, trivsel samt den främsta metoden för dem att ta itu med 

krävande arbetsuppgifter. Ledningens roll, d.v.s. sjuksköterskornas chefer och ledare, visade sig 

ha en betydelsefull inverkan på skapandet och upprätthållandet av stödjande samtal. Genom 

ledarnas skickliga sätt att hantera problematiska situationer på, ökade chanserna betydligt för 

skapandet av positiva och stöttande samtal på arbetsplatsen. Studien belyser hur ledningen på

olika sätt kan bidra till att anställda tänker mer omfattande istället för individualistiskt. Enligt 

McDonald's studie påverkar även arbetsplatsens miljö, samt arbetets upplägg, lättheten att starta 

konversationer. Organisationer med en stressig miljö och tung arbetsbörda är vanligt 

förekommande inom serviceyrken, framför allt inom vården, och bidrar till bristande 

kommunikation samt negativa känslor bland personalen. De sammanhang där stödjande samtal 

visat sig ha stor effekt på samarbetet, dvs. mellan de anställda samt mellan anställda och ledning 

kan användas som ledtråd även för att se om dessa utgör förutsättningarna för sociala relationer. 

I en tidigare studie om förhållandet mellan arbete och familjeliv (Bergman & Gustafson, 2008) 

har kontrasten mellan de två typer av relationer, som vi liknar vid arbetsrelationer och sociala 

relationer, utforskats. Den visar på flera faktorer i det moderna arbetslivet, framför allt kravet på

tillgänglighet och extra arbetskraft, som gör att individen tvingas vara allt mer närvarande i sin  
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arbetsroll. Detta kan skapa svårigheter att fungera i relationer som står utanför jobbet, t.ex. 

familjerelationer, som också har krav på tillgänglighet i tid och rum. Tjänsteresor läggs fram som 

ett område där problematiken är särskilt aktuell. Det studien visar på gällande yrkesrollens 

funktion på bekostnad av relationer utanför arbetet, stämmer också överens med den bild vi fått 

fram i vår egen undersökning, om hur anställda på företaget hanterar kontrasten mellan sin 

krävande yrkesroll i arbetet och sin ”naturliga” roll som social varelse. Vi kan här urskilja en 

likhet mellan familjerelationer och informella relationer i allmänhet eftersom båda är en del av 

människans natur och har följt med henne i alla tider. Däremot är arbetsrelationer, som de ser ut i 

dag, en konsekvens av det moderna välfärdssamhället. Utifrån detta resultat kan vi få förståelse 

för hur sociala relationer och arbetsrelationer samverkar på vanliga arbetsplatser idag, även vår 

egen. Studien hjälper oss även att få kunskap om orsaker som kan finnas bakom att taxiföretagets 

anställda väljer ett mer socialt förhållningssätt till sina kollegor i vissa sammanhang och i andra 

sammanhang istället prioriterar arbetsrelationerna. 

I likhet med vår undersökning är välbefinnande ett centralt tema även i studien "Work-related 

factors that impact social work practitioners' subjective well-being" (Shier & Graham, 2010), 

som handlar om hur olika faktorer på en arbetsplats, t.ex. dess fysiska uppbyggnad, 

arbetssituationen och relationerna mellan socialarbetarna som arbetar där, inverkar på deras 

välbefinnande, eller "subjective well-being". Studien lyfter delvis fram den rent fysiska 

omgivningen på arbetsplatsen, och dess inverkan på anställdas välmående, sociala relationer och 

interaktioner. Något som visade sig vara viktigt för respondenternas trivsel på arbetet i detta 

sammanhang var bl.a. att kunna identifiera sig med arbetsplatsens uppbyggnad (Shier & Graham, 

2010). Andra faktorer som också inverkade på graden av välbefinnande var arbetsbelastningen, 

hur styrt arbetet var av ledningen och mängden socialt stöd som finns inom organisationen. Brist 

på dessa tycks bidra till utbrändhet, medan en fungerande organisationskultur och stöttande 

relationer bland de anställda hade en positiv effekt på deras känsloliv. Sättet organisationen var 

strukturerad på, dvs. dess olika avdelningar, arbetsdelningen och scheman, var ytterligare en 

viktig faktor. Flexibilitet, förmåga att uppnå goda resultat i arbetet samt balans mellan jobb och 

fritid visade sig vara några aspekter av arbetet som var av betydelse för respondenternas 

välbefinnande. Vissa respondenters välbefinnande var knutna till arbetspositionen, andras till 

vilken typ av arbetsuppgifter de utförde, medan det också fanns de som la mest värde i den 

sociala kontakten med kunder och kollegor (Shier & Graham, 2010). Olika typer av 
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interpersonella relationer är också betydelsefulla för att skapa välbefinnande i organisationen. 

Studien belyser hur en positiv kontakt med kunderna, deras liv och berättelser, bidrar till att de 

anställda upplever sitt jobb som meningsfullt och tillfredställande. De anställdas relationer med 

sina kollegor samt ledningen var också något som lyftes fram (Shier & Graham, 2010). Eftersom 

Shier & Grahamns studie visar bl.a. hur välbefinnandet hos de anställda är kopplat till relationella 

faktorer, vilket är ett användbart verktyg i vår undersökning eftersom det kan belysa olika sociala 

aspekter inom grupperna natt och dag, samt få insikt i hur sociala drivkrafter är sammanvävda 

med normer i de olika grupperna. I studien lyfts även den situationella dimensionen fram, vilket 

är relevant för oss genom att det kan förklara skillnaderna mellan grupperna natt och dag, samt 

mellan ledning och anställda. Vidare kan den bidra till insikt i hur själva utformningen på

företagets byggnad kan inverka på dess organisationskultur. 

4. Teorier 

De teorier som vi använt i vårt arbete fann vi i samband med att vi skulle analysera det insamlade 

materialet. Anledningen till detta var att vi, i enlighet med vår induktiva ansats, ville samla ihop 

materialet utan att vara alltför styrda av ”teoretiska glasögon”. För att på ett lämpligt sätt kunna 

besvara vår huvudfråga om hur sociala relationer kommer till uttryck, behövde vi få kunskap om 

vilka faktorer som skiljer det sociala från det arbetsmässiga. I materialet identifierade vi tre 

huvudteman som kunde hjälpa oss att finna dessa faktorer, nämligen organisationskultur, sociala 

relationer och arbetsrelationer. Dessa teman var även utgångspunken för vårt val av teorier, som i 

följande kapitel kommer att presenteras.

4.1 Mats Alvesson 

Alvesson menar att organisationskulturen är en viktig vägledning till att få en uppfattning om hur 

en grupp människor tänker och beter sig. Kultur handlar om gemensamma innebörder och 

föreställningar (Alvesson, 2009:9). För att gå ifrån en teoretisk förståelse av begreppet och få

kunskap om dess betydelse i praktiken lägger Alvesson fram följande punkter (Alvesson, 

2009:216) som erbjuder ett konkret sätt att tänka kring kultur: organisationens materiella 

aspekter, som t.ex. miljö, hur arbetsplatsen är byggd och arbetsförhållandena, arbetsrelaterade 

aktiviteter, d.v.s. vilka uppgifter som de anställda utför eller vilka moment arbetet innehåller. 
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Detta kan betraktas som de anställdas handlingar när de förhåller sig till varandra som kollegor. 

Även grupperingar, som är informella och naturligt har bildats inom organisationen. De kan 

grunda sig på en rad sociala faktorer, t.ex. kön, ålder och ställning. Slutligen nämns social praxis, 

som handlar om socialt samspel, i synnerhet vardagligt sådant. Det innehåller oskrivna regler som 

finns i organisationen och ligger till grund för såväl de anställdas föreställningar och värderingar 

som hur de interagerar med varandra utanför arbetet. Denna punkt utgör ett huvudsakligt fokus 

för oss, eftersom den hjälper oss att lyfta fram hur de anställda förhåller sig till varandra som 

personer, dvs. de sociala relationerna. 

Vidare använder sig Alvesson av Habermas modell av tre vitt skilda kunskapsintressen för att 

beskriva ett par synsätt som kan finnas i organisationer. Inom det tekniska intresset relaterar 

ledningen kulturen till organisationens ekonomiska resultat och har som syfte att förutsäga och 

kontrollera människors värderingar och normer på ett sätt som får organisationen att gå med vinst 

(Alvesson;2009:22). Detta hör även ihop med två vanliga sätt att betrakta kulturen på. Utifrån ett 

offensivt synsätt betraktas kultur som ett verktyg att uppnå ett önskat resultat på, snarare än som 

ett värdefullt fenomen i sig. Genom att identifiera vilka samband som finns mellan innehållet i 

organisationskulturen, så som symboler, värderingar, normer osv, och organisationens 

ekonomiska resultat, skapas möjligheter att forma de kulturella förutsättningarna i enlighet med 

vad som är gynnsamt för organisationen. Kultur kan även betraktas som en fälla, i form av 

svårhanterliga känslor, idéer och normer, då dessa aspekter riskerar att utgöra ett hinder för 

rationella strategier och kriterier som ska bidra till att förbättra verksamhetens effektivitet. För att 

undvika svårigheter som kan uppstå i organisationens planerade utvecklingsprocess bör kulturen 

undvikas istället för att användas. Detta är enligt Alvesson ett defensivt synsätt på

organisationskultur (Alvesson;2009:73). 

På samma sätt som kulturen i en organisation kan se ut på olika sätt, vara mer eller mindre 

framträdande och ibland inte enhetlig, utan splittrad i flera subkulturer, kan även ledningen ha 

olika roller i organisationskulturen. (Alvesson;2009:224) För att måla upp en mer nyanserad bild 

av ledarskap och i vilka varianter det kan komma till uttryck, tar Alvesson upp distinktionen 

mellan chefer och ledare (Alvesson;2009:136). Ledare som är formellt utsedda, och vars 

rättigheter samt skyldigheter är bestämda på samma sätt, kallas oftast chefer och skiljer sig från 

ledare som fått sin position informellt, d.v.s. av sina anhängare. Den förstnämnda varianten av 

ledare utför chefskap genom att de använder andra för att genomföra byråkratiska processer som 
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planering, organisering, övervakning osv, utan att lägga någon större vikt vid de kulturella 

värderingarna och förväntningarna som finns bland de anställda. Den sistnämnda ledaren utför 

däremot ledarskap, som i högre grad har att göra med arbete på ett kulturellt plan med avsikt att 

påverka människors känslor, tankar och värderingar inom organisationen (Alvesson;2009:139). 

De ovan nämnda delarna är användbara för att förstå hur organisationskulturen ser ut på det 

studerade företaget. Vi kan även få hjälp att se hur företagets fysiska uppbyggnad, 

arbetsförhållandena samt ledningen samverkar för att forma dess kultur, och därmed relationerna 

som finns mellan de anställda. 

4.2 Erving Goffman 

Goffman tar i sin bok ”Jaget och Maskerna” upp en rad begrepp som belyser hur människor bär 

sig åt för att uttrycka sig och visa vilka de är i olika sociala vardagliga möten. I sitt dramaturgiska 

perspektiv liknar han det sociala beteendet vid ett teaterframträdande, där vi genom att spela olika 

roller försöker styra åskådarnas, dvs. de andras, intryck av oss (Goffman;1959:25). Hela livet är 

en akt där Goffman menar att inte enbart sättet vi pratar på ändras i närheten av en annan person, 

utan att vi i kommunikationen med andra anpassar all information om oss själva, som t.ex. val av 

kläder, val av bil, hus och arbete till hur vi vill framstå. 

För att individen ska veta vilken roll som är mest lämplig att ta på sig i ett sammanhang så bildar 

han sig först en uppfattning om den aktuella situationen, genom att notera olika ingredienser i 

miljön som visar vilket beteende som är önskvärt, för att sedan anpassa sig till detta. Han väljer 

noggrant ut både sätt att prata, gester och klädsel med avsikt att ge ”rätt” intryck till 

observatörerna under pjäsens gång, vilket Goffman kallar för intrycksstyrning (Goffman 

1959:182). Det finns olika hjälpmedel som individen använder sig av för att definiera situationen 

för observatörerna, och därigenom framstå på ett särskilt sätt inför dem. Dessa hjälpmedel utgör 

tillsammans själva fasaden, som bidrar till att göra framträdandet mer övertygande (Goffman 

1959:28). En viktig del av fasaden är inramningen, dvs. föremål som tillhör och är bundna till 

platsen där ett scenario utspelar sig. Den kan exempelvis bestå av byggnader, möbler, dekoration 

och annan inredning som sätter tonen för vilken typ av agerande som är lämpligt i den aktuella 

omgivningen. Det finns även en personlig fasad som är mer sammankopplad med, och förmedlar  

information om, den agerande individen, t.ex. kläder, kön, ålder, gester och ansiktsuttryck. Med 
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hjälp av dessa uttrycks både individens sociala status, men även vilken roll i den aktuella 

interaktionen som han tänker spela. I ett lyckat framträdande överensstämmer de två sistnämnda 

faktorerna, enligt observatörernas förväntningar, men ibland kan de råka i konflikt (Goffman 

1959:31). Ett exempel på detta är när en person från överklassen som till synes har en hög 

ställning i samhället, uttrycker ett sig på ett osäkert och smaklöst sätt, som snarare förknippas 

med lägre klasser. 

När flera människor samarbetar för att upprätthålla en viss definition av situationen så gör de ett 

teamframträdande (Goffman 1959:75). För att gruppmedlemmarna ska fungera som ett bra team 

är det viktigt att de anpassar sina beteenden till varandra och litar på att var och en uppträder 

enligt den överenskommelse som finns i gruppen. I annat fall finns risken att en medlem 

saboterar framträdandet för hela teamet, vilket gör dem ömsesidigt beroende av varandra. Ett 

fotbollslag, ett politiskt parti, lärarna på en skola eller personalen på ett företag är några exempel 

på team. Det är i den s.k. främre regionen som ett framträdande äger rum (Goffman 1959:97), i 

form av att de agerande beter sig enligt olika normer (som hövlighetsnormer och 

anständighetsnormer) för att skapa ett visst intryck på observatörerna. I den bakre regionen kan 

individen däremot slappna av, det är där han inte känner behovet av att hålla kvar den sociala 

masken, utan kan vila från alla framträdanden och får möjlighet att vara sig själv. En individ som 

exempelvis förflyttar sig från miljön på sin arbetsplats till hemmamiljön går från den främre 

regionen till den bakre. 

Den rollteori som Goffman tar upp är användbar för att kunna se vilka olika roller som de 

anställda på företaget växlar emellan i sitt dagliga arbete, och hur omgivningen inverkar på denna 

växelverkan. Exempelvis utgör de anställda en roll när de pratar i telefon med en kund, och en 

helt annan gentemot varandra i fikarummet eller gentemot oss som forskare. Förekomsten av 

dessa olika situationer under en arbetsdag synliggör hur växlingen av roller sker i en anställd, 

från trafikledare till kollega, till social individ. Teorin gör oss även medvetna om våra reaktioner 

som forskare och hur vi själva växlar roller. 

4.3 Johan Asplund 

I sin bok ”Det sociala livets elementära former” tar Asplund upp begreppen social responsivitet 

och asocial responslöshet (Asplund 1987:32). Det förstnämnda kan i grova drag definieras som 
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socialt gensvar. Asplund menar att social responsivitet inte nödvändigtvis måste innefatta andra 

människor, eftersom man genom att spela ett instrument eller flyger drake också utför en social 

aktivitet. När någon t.ex. blåser i instrumentet, svarar det med ett ljud, som personen sedan 

anpassar sig till för att spela vidare. En sådan konversation mellan människa och något 

icke-levande kan betraktas som socialitet i dess mest elementära form (Asplund 1987:38). 

Människan är en social varelse, eftersom hon lever upp i andras närvaro medan hon i ensamhet 

känner tomhet och meningslöshet. Med tanke på att socialt beteende är människans naturliga 

tillstånd, menar Asplund att det asociala beteendet är någonting inlärt. Det är ett beteende som 

behöver vara motiverat, exempelvis genom belöning, för att vi ska vilja utföra det. Genom att 

människor enbart kan uppmärksamma en sak i taget är vi antingen socialt responsiva eller 

asocialt responslösa. Så fort vi vänder oss till någonting så vänder vi oss också ifrån någonting 

annat, vilket innebär att social responsivitet i ett hänseende medför asocialt responslöshet i andra 

hänseendet. 

Med social responsivitet som grund utvecklar Asplund begreppet konkret socialitet 

(Asplund;1987:175) som innebär en relation som utmärks av ett spontant, personligt 

förhållningssätt till andra och ett sätt att interagera för interaktionens skull, utan baktankar eller 

utomstående mål. Människor som möter varandra på detta sätt, i egenskap av konkreta personer 

med unika erfarenheter och intressen, är vanligt i familjerelationer och vänskapsrelationer. På

1500 talet var den konkreta socialiteten den dominerande. Människor bodde och arbetade 

närmare varandra, de levde i en storfamilj bestående av släktingar och bodde i små samhällen, 

vilket gjorde att de utvecklade starka band och en mer personlig kontakt med varandra då än idag. 

Man ägnade sig åt sina sysslor utan att spela abstrakta roller, och alla kände varandra väl, vilket 

gjorde att man inte kunde vara anonym inför andra. Människor var mycket känslodrivna och 

deltog aktivt i allt som inträffade i omgivningen. Gränserna mellan arbete och fritid var otydliga, 

i likhet med gränserna mellan lag och åsikter. Man tog ställning till händelser i exempelvis rätten 

genom att använda sin kropp och röst för att uttrycka sig (Asplund) 2004:51). Tillvaron i det 

förindustriella samhället var påtaglig och inte organiserad efter tid, därav oförutsägbar. Detta 

skapade rörelsefrihet i tid och rum för människor, vilket också gjorde dem mer socialt responsiva. 

I takt med att det moderna samhället växte fram, klipptes människans band med omgivningen av. 

Man började förhålla sig allt mer opersonligt till varandra, vilket har bidragit till det abstrakta 

samhälle vi lever i idag. 
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I motsats till konkret socialitet tar Asplund upp begreppet abstrakt socialitet (Asplund;1987:154), 

vars grund utgörs av asocial responslöshet. Abstrakt socialitet innebär planerade, målinriktade 

relationer där människor bemöter varandra som utbytbara objekt. I dessa relationer tenderar det 

personliga att överskuggas av arbetsroller och formella regler. Genom att förhålla sig abstrakt till 

någon, förhåller man sig till denna persons roll som t.ex. läkare, präst, pappa eller andra 

sysselsättningar som finns i samhället. Han definieras utifrån det han ägnar sig åt, istället för den 

unika person som utför olika sysselsättningar. Vad gäller abstrakt socialitet förklarar Asplund, i 

samband med sin teori om utbränning, hur en abstrakt samhällsvarelse utvecklats som ett resultat 

av moderniseringen av samhället (Asplund;1987:162). Idag är människan inte lika känslodriven 

som hon var före industrialiseringen på 1700 talet och människan lever i ett samhälle som i hög 

grad är individualiserat, vilket gör att människor ständigt försöker göra sig oberoende av 

varandra. Vi väljer att isolera oss ifrån omgivningen då karriär, familj och vår egen utveckling 

står i centrum. Detta sker för att vi kommit ifrån varandra, inte är vana vid att ta emot hjälp och 

ser på varandra som främlingar, vilket vi inte gjorde i ett traditionellt samhälle. Utifrån Stenbergs 

perspektiv på abstrakt och konkret socialitet (Stenberg 2008:35) förstås dessa definitioner utifrån 

hur vi uppfattar sammanhanget som vi lever i, vilket innebär att det även i modern tid 

förekommer konkret socialitet i vitala sociala sammanhang där det finns mycket potential för att 

vara spontan och socialisera med andra. Det abstrakta betraktas däremot som de krav som finns i 

samhället på att vi ska bete oss på ett särskilt sätt. Genom ett sådant synsätt blir det möjligt att se 

hur människor ständigt växlar mellan att förhålla sig konkret och abstrakt till varandra, beroende 

på sammanhang. 

En primitiv form av grupp kallar Asplund för elementär gemenskap (Asplund;1987:206), och 

definierar den utifrån graden av social respons som gruppmedlemmarna ger till varandra. Han 

menar att det sociala beteendet på en elementär nivå sker mellan individ och grupp. Det är 

elementärt i bemärkelsen att det inte förutsätter någon belöning, och har därigenom inte något 

yttre syfte utan är snarare ett spontant beteende. Ett elementärt socialt beteende kännetecknas dels 

av brist på motiv, dvs. att människor uppvisar det för att det ligger i deras natur att vara är sociala, 

men också att det upplevs som en belöning i sig. Medlemmarna i en elementär gemenskap 

förhåller sig därför socialt till varandra för det socialas skull. En äkta grupp fungerar  däremot 

annorlunda enligt Asplund (Asplund;1987:24). En sådan består av ett antal personer med en 

gemensam historia, framtid och mål. Här styrs det sociala genom normer och regler om hur 
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gruppmedlemmarna bör samverka, som grundar sig på de tidigare nämnda faktorerna om vad de 

har gemensamt. Dessa regler har skapats av gruppmedlemmarna själva och är oskrivna ifall det 

rör sig om en informell grupp, som en familj, till skillnad från en grupp med tydliga, formella 

regler, som t.ex. en regering, en tidningsredaktion eller ledningen på ett företag. Genom normer 

och regler väljer medlemmarna i en riktig grupp sitt sociala beteende, i form av att de svarar an 

på varandra i vissa situationer och hejdar sig i andra situationer, vilket Alvesson kallar motiverat 

beteende (Asplund;1987:210). 

De olika förhållningssätten som Asplund tar upp, dvs. socialt responsivt och asocialt responslöst, 

hjälper oss att skilja på och identifiera olika typer av relationer samt grupperingar som finns 

bland de anställda på företaget. Begreppet abstrakt socialitet relaterar vi till ett mer arbetsmässigt 

förhållningssätt, och därmed som en bidragande faktor till upprätthållandet av arbetsrelationer, 

medan konkret socialitet på samma sätt stimulerar sociala relationer.

4.4 Randall Collins 

Collins definition av interaktionsritualer är när människor träffas och utför någon aktivitet som 

även har en emotionell påverkan på individen när denna befinner sig utanför IR, exempelvis i 

vardagliga sysslor. Det som utmärker en lyckad interaktionsritual är att medlemmarna är i 

samklang med varandra genom delade emotioner. Det uppstår en gemensam stämning eller 

gruppanda. Enligt Collins behövs fyra huvudsakliga ingredienser för skapandet av en lyckad 

interaktionsritual (Collins; 2004:48): 

För det första krävs att minst två personer befinner sig på samma plats och är fysiskt nära 

varandra. Detta gör att de kan se varandra och därmed respondera på varandras icke-verbala 

uttryck som kroppshållning, gester, ansiktsuttryck osv. Vidare behövs tydliga gränser som 

markerar vilka som befinner sig i och utanför gruppen. Dessutom ska det finnas ett gemensamt 

fokus, d.v.s. något som samtliga deltagare riktar sin uppmärksamhet mot, t.ex. ett objekt eller en 

aktivitet. Slutligen ska deltagarna befinna sig i en gemensam emotionell upplevelse. Oavsett 

vilken emotion som dominerar i gruppen kommer denna att driva bort andra emotioner, och 

samtidigt stärka den gemensamma sinnesstämningen. Något som enligt Collins starkt bidrar till 

en känsla av välmående och samhörighet bland människor är när de rytmiskt anpassar sig till 

varandra, i handlingar samt verbala och kroppsliga uttryck (Collins; 2004:75). Ett exempel på



21

rytmisk anpassning är att skratta gemensamt, ett fenomen som vanligtvis förekommer i intensiva 

interaktionsritualer där medlemmarna uppslukas av känslan av gruppsolidaritet. Skrattet höjer 

den emotionella energin och utgör därigenom en viktig anledning till varför människor känner sig 

dragna till sådana typer av interaktionsritualer (Collins; 2004:65). Collins menar att den 

vanligaste formen av interaktion är vardaglig konversation, där turtagandet visar ytterligare ett 

sätt för människor att anpassa sig rytmiskt till varandra. En framgångsrik konversation 

kännetecknas av ett konstant flöde av verbal kommunikation som kräver en minimal mängd 

ansträngning, och att en person i taget pratar, utan att det uppstår överlappningar eller obehagliga 

pauser, på samma sätt som flödet i ett stycke musik (Collins; 2004:67). 

Collins räknar även upp fyra huvudsakliga resultat av framgångsrika interaktionsritualer (Collins; 

2004:49). För det första upplever deltagarna att de är medlemmar i gruppen och en del av den. 

Det skapas en gemenskap, tillit och gruppsolidaritet som löser upp individuella intressen som kan 

vara i konflikt med gemenskapen. Interaktionsritualen signalerar att medlemmarna kan vara mer 

öppna än vad de är som individer, vilket gör att de öppnar upp sig och blir mer villiga att bjuda på

sig själva. Detta är ett sätt att minska den potentiella skammen i en grupp. Interaktionsritualer ger 

upphov till emotionell energi. Collins liknar höga nivåer av emotionell energi vid positiva känslor 

som självsäkerhet, tillit, styrka, initiativtagande och entusiasm över att existera som människa. 

Man blir mer handlingskraftig och drivs av att söka sig till nya interaktionsritualer. Låga nivåer 

kännetecknas däremot av brist på motivation och energi samt att något känns tråkigt. Den som är 

mest aktivt deltagande och känslomässigt involverad i gruppen får också högst emotionell energi 

enligt Collins, medan en som befinner sig i utkanten får minst av detta. Deltagarna skapar 

symboler som representerar gruppen och behandlar dem med respekt. Symbolerna kan liknas vid 

en kraft som håller samman medlemmarna. De värderas högt och försvaras från yttre hot 

eftersom de bevarar gruppen och ofta besitter egenskaper som visar vilka som är medlemmar i 

och inte. Ibland kan någon som inte befinner sig i gruppen ändå känna dess närvaro genom att 

närvara gruppens symboler. De starka band och starka sammanhållning som skapas i gruppen gör 

att deltagarna blir lojala mot den. Vidare utvecklas en känsla för moral, d.v.s. en norm om vad 

som enligt gruppen är rätt och fel. Effekten av en sådan gruppmoral kan vara både positiv och 

negativ. Å ena sidan kan den leda till altruism och kärleksfulla handlingar, men å andra sidan till 

press på en medlem för att denna ska visa att han respekterar gruppen och sin villighet att tillhöra 

den. 
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Dessa punkter kan hjälpa oss att belysa hur den sociala dynamiken ser ut i de olika grupperna på

företaget. De är användbara redskap för att se vilka förutsättningar för interaktionsritualer som 

finns på taxiföretaget, identifiera lyckade interaktioner när de uppstår, samt förstå på vilket sätt 

dessa är kopplade till de anställdas välmående. 

4.5 Teorisammanfattning

Teorierna som är valda, kompletterar varandra genom att bidra till att svara på huvudfrågan om 

sociala relationer, utifrån olika nivåer. För att kunna få en bild av kontexten som dag och 

nattpersonalen befann sig i behövde vi först och främst skaffa oss kunskap om kulturen på

företaget, vilket gjordes genom att utgå ifrån Alvessons definition av organisationskultur. Tack 

vare denna kunde insikt ges i vanliga perspektiv som finns inom organisationer idag, samt 

jämföra dem med situationen på vårt studerade företag. Goffmans dramaturgi gav oss möjlighet 

att på individnivå förstå de olika roller som dag och nattpersonalen hade på arbetsplatsen, samt 

övergångarna som kom till uttryck där emellan. Vi kunde genom detta urskilja när medlemmar av 

grupperna förhöll sig arbetsmässigt eller mer informellt till varandra. Asplunds beskrivning av 

individualiseringsprocessen bidrog med ytterligare kunskap om hur organisationskulturer 

fungerar i modern tid. Vi kunde få förståelse för hur och varför människor som isolerat sig allt 

mer genom åren fann olika sätt att knyta an under arbetstid. Den åtskillnad mellan konkret och 

abstrakt socialitet som Asplund gör, lägger grunden till vår förståelse för två olika förhållningssätt 

hos individen, som kan relateras till relationerna mellan de anställda på företaget. Vi liknade 

sociala relationer vid en konkret socialitet, i motsats till den mer abstrakta arbetsrollen. Collins 

teori hjälpte oss vidare att studera dag och nattpersonalen på gruppnivå och lyfta fram olika 

faktorer, t.ex. gemensamma värderingar och normer som kännetecknar deras subkulturer. Detta 

gav oss även möjlighet att upptäcka likheter och skillnader grupperna emellan, när det gäller 

samarbete kring arbetet såväl som vardagliga sysslor på företaget. Teorin hjälpte oss också att 

förstå vilka situationer som stimulerade upprätthållandet av sociala relationer.         

     

5. Metod       

I följande kapitel kommer vi att redogöra för vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt och val av 

metod i genomförandet av studien. Inledningsvis tar vi upp vetenskapsteoretisk ansats och 
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förförståelse, för att sedan gå vidare till hur urvalet av informanter gjorts, metoderna deltagande 

observation och kvalitativ intervju samt hur vi samlat in och arbetat med materialet. Därefter 

behandlas studiens validitet och reliabilitet samt de etiska reflektioner vi gjort under 

forskningsprocessen. 

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Vi hade en induktiv utgångspunkt i denna undersökning, vilket enligt Birkler (2008:72) innebär 

erfarenhetsbaserad bevisföring, dvs. att utgå ifrån egna observationer, experiment och andra sätt 

att undersöka ett fenomen, för att sedan dra slutsatser om fenomenet. Vår strävan efter att själva 

samla in empiriskt material kring de anställda på taxiföretaget, utan att styras av teorier, hör 

också ihop med ett induktivt tillvägagångssätt. En överenskommelse vi hade var att inledningsvis 

vara medvetna om våra förutfattade meningar och skriva ned förförståelsen, så att vi kunde lämna 

den bakom oss (så mycket som möjligt) under materialinsamlingen på fältet. Först i ett senare 

skede ville vi använda vår förförståelse, i form av de skilda erfarenheter vi hade av arbetsplatsen, 

genom att låta den ligga till grund för ny förståelse. Värt att nämna här är att vi inte lade någon 

större vikt vid att generalisera resultatet, utan vi förutsatte att detta gäller endast på den 

undersökta arbetsplatsen och att förhållandena där är föränderliga. En fördel med denna 

inställning är att den gav oss möjlighet att kringgå induktionsproblemet (Birkler;2008;81). 

5.1.1 Hermeneutik 

Hermeneutik betyder tolkningslära och är ursprungligen ett synsätt som utformades för tolkning 

av teologiska texter, men används i modern tid som en strategi för förståelse och tolkning av 

texter inom flera vetenskaper, i synnerhet de humanvetenskapliga. Text syftar i detta 

sammanhang både på skrivna och talade yttranden, så väl som på sociala handlingar. Enligt 

Bryman (2008:507) är hermeneutik synonymt med Webers begrepp ”verstehen” vilket innebär ett 

förståelseinriktat synsätt som används till att både förklara och förstå social handling. 

Hermeneutiken växte fram ur den filosofiska inriktningen fenomenologi som utforskar hur 

människor skapar mening i tillvaron och där den som söker förståelse bortser från sina egna 

förutfattade meningar för att kunna göra detta. Meningsskapande och därmed meningsbärande 

handlingar är vad som skiljer samhällsvetenskapens studieobjekt (människor) från 
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naturvetenskapens. Denna åtskillnad har gett upphov till en lång debatt, som varade till 

hermeneutikens genombrott inom vetenskapsteorin på 1970 talet, om hur studiet av den sociala 

verkligheten bör utföras. Som ett alternativ till positivistiska traditioner där man objektivt 

förklarar mänskligt beteende innebär hermeneutik ett tolkningsperspektiv i vilket man försöker 

förstå den subjektiva innebörden av social handling (Bryman 2008:32). Hermeneutiken brukar 

ofta kopplas samman med kvalitativ metod eftersom båda innehåller en central idé om att 

analysen av en text ska lyfta fram dess mening utifrån skribentens perspektiv. Detta syfte kräver 

uppmärksamhet på den sociala och historiska kontext som texten skapats i, som t.ex vem 

personen var som skapade texten, varför den skapades samt vilken tidsperiod och kultur som 

rådde under skapandet av texten (Bryman 2008:508). Det är även viktigt för en forskare med 

hermeneutisk utgångspunkt att reflektera över sin roll och sina förutfattade meningar, för att vara 

medveten om hur den egna subjektiviteten kan inverka på studien. 

Det hermeneutiska tillvägagångssättet att tolka och förstå människors handlingar utifrån deras 

perspektiv var lämplig för denna undersökning, med tanke på att vårt huvudsakliga motiv var 

ökad förståelse för de sociala relationerna på företaget, framför allt genom intervjuer med de 

anställda. För att finna svaret på vår huvudfråga om hur sådana relationer ser ut i en särskild 

grupp som nattpersonalens, behövde vi först få en bild av sammanhanget, d.v.s. 

organisationskulturen som gruppen tillhörde. Denna generella bild fick vi genom intervjuerna 

med de anställda, där de beskrev sina upplevelser av kulturen på företaget. Enligt Birkler innebär 

hermeneutik en metod och process där man uppnår en helhetsförståelse genom att förstå dess 

delar (Birkler 2008:101). Detta sätt att arbeta gav oss därför möjlighet att förutsättningslöst 

närma oss respondenterna och undersöka delarna, som utgjordes av vilka tolkningar de gör när 

det gäller organisationskulturen. I analysen satte vi därefter de anställdas tolkningar i relation till 

våra teoretiska ramar vi har som forskare för att få en helhetsförståelse. I detta skede hade vi 

kommit fram till ny kunskap i form av svaret på vår huvudfråga, som utgör en djupare och mer 

nyanserad förståelse jämfört med den enbart empiriska som vi inledningsvis hade. 

Forskningsprocessen har på så sätt gått i den cirkelrörelse som utmärker hermeneutik, d.v.s. 

förståelse genom förförståelse (Birkler 2008:103). 

Den typ av kunskap vi är ute efter handlar om ett specifikt fenomen, d.v.s. organisationskulturen 

på det studerade företaget, vilket gör att vi ägnar oss åt ideografisk vetenskap (Birkler 2008:49), 

som kan vara problematiskt att generalisera till andra organisationer. Samtidigt är möjligheterna 
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till generalisering irrelevanta för oss, då vårt mål med resultatet var att det skulle skapa en 

tankeställare både för oss och för företaget samt på detta sätt eventuellt bidra till ökat välmående 

bland de anställda. Ytterligare ett problem, som är knutet till vår hermeneutiska ansats, är att vi 

grundar oss på subjektiva tolkningar. Det är därför ytterst svårt för andra forskare, med andra sätt 

att tolka, att upprepa studien i framtiden. Sist men inte minst kan faktumet att vi får fram så pass 

detaljerad information från de anställda verka avslöjande eller kränkande för dem och företaget, 

och genom detta vara en nackdel för oss ur ett etiskt perspektiv.

5.2 Förförståelse 

Vårt val av ämne till uppsatsen grundade sig på ett gemensamt intresse av människors sociala 

relationer på hektiska arbetsplatser. Vi betraktade utbredningen av sådana arbetsplatser samt 

serviceyrken som blivit allt fler i modern tid, som en faktor till att människor blivit mer 

individualiserade och inriktade på arbetsprestationer. Några antaganden var att detta försvårade 

upprätthållandet av sociala relationer bland kollegor, och att den sociala dimensionen tenderar att 

glömmas bort i arbetslivet numera. Eleonora hade personlig erfarenhet av ett sådant fenomen i 

samband med att hon arbetat på ett taxiföretag, vilket vi ville utnyttja i vår undersökning. Jag 

(Eleonora) som jobbade på företaget under tiden vi gjorde vår C uppsats, valde att inte informera 

Kristina om hur saker och ting låg till på företaget då jag inte ville påverka hennes perspektiv 

som forskare. Jag (Kristina) var medveten om att Eleonora jobbade på företaget och hade 

kunskap om de sociala relationerna sedan tidigare. Vi hade en gemensam misstanke om att det 

sällan förekom sociala relationer på just den arbetsplatsen eftersom den ingår i bransch som 

tenderar att ha ett individinriktat arbetssätt. 

5.3 Urval 

Vi började tänka kring lämpliga respondenter i samband med att ämnet för vår undersökning var 

fastställt, d.v.s. sociala relationer på en arbetsplats, och valde personer som skulle vara relevanta 

för vår frågeställning. Enligt Bryman tyder detta försök att skapa överensstämmelse mellan 

forskningsfråga och urval på ett målinriktat urval (Bryman 2008:434). Denna urvalsteknik 

rekommenderas vanligtvis i samband med genomförandet av intervjuer inom kvalitativ forskning, 

vilket utgjorde en stor del av vår undersökning. Ett problem som Bryman menar kan uppstå när 
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urvalet görs på en teoretisk grund, som vi till viss del hade, är ovisshet om hur många personer 

som det bör innehålla, för att därmed uppnå teoretisk mättnad. I användandet av ett mer teoretiskt 

urval avgör däremot teoretiska överväganden snarare än statistiska krav ifall det finns behov av 

mer data. Vidare använde vi oss av ett stickprov för att resultatet skulle vara lätt att generalisera 

till det valda företaget. Informanterna bestod av ett antal anställda ifrån olika avdelningar på

företaget, där både dagspersonal och nattpersonal ingick. Vår avsikt var att få ett varierat urval 

eftersom det bättre kunde bidra till en övergripande bild av den sociala miljön på företaget. Med 

tanke på den tidskrävande processen som kvalitativa intervjuer medför valde vi att begränsa oss 

till ca 10 personer, varav fem tillhörde dagspersonalen och arbetade på kontoret, en person satt 

både på kontoret och körde taxi, och resterande var chaufförer som körde taxi under kvällstid. 

Samtliga informanter var i åldrarna 30-40 år, och tre av informanterna var kvinnor. Efter att en av 

oss tog kontakt med chefen på företaget fick vi genast tillåtelse att göra vår studie där. Vi såg det 

som en fördel att en av oss arbetade på företaget, eftersom detta förmodligen underlättade 

tillgången till fältet. På så sätt var urvalet även i viss mån grundat på tillgänglighet och 

bekvämlighet. 

5.4 Deltagande observation 

Inledningsvis valde vi att använda oss av deltagande observationer, som kännetecknas av en 

närhet till fältet, dvs. att forskaren deltar i det sammanhang som studeras istället för att studera 

det på distans utifrån sin forskarroll. Detta skapar möjlighet för forskaren att kombinera 

fältarbetet med andra metoder, t.ex. göra analysen parallellt med materialinsamlingen, vilket är 

mycket vanligt vid användandet av deltagande observation (Fangen 2005:187). Enligt Fangen 

kan en forskare observera och vara deltagande till olika grad. Genom att enbart vara observatör så

undersöker man från ett utifrånperspektiv vad som händer på fältet, utan att vara involverad själv. 

Att enbart delta innebär å andra sidan att bli en del av fältet och en medlem av gruppen som 

studeras (Fangen 2005:30). I vår egen studie valde vi att tona ner vår observationsroll genom att 

delta i vardagliga samspel med de anställda och vid vissa tillfällen även i deras arbetsuppgifter. 

Anledningen till valet av denna metod var för att ge övergripande uppfattning av 

organisationskulturen på företaget. Målet var att lägga särskilt fokus på hur de sociala 

interaktionerna utspelade sig. I denna del vill vi visa hur kulturen på företaget ser ut i praktiken 
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och göra det lättare för läsare att skapa en levande bild av de sociala situationer som uppstod vid 

olika tillfällen. Därför presenteras ett antal detaljerade beskrivningar av sådana situationer som vi 

observerat. För att komma fram till ett svar på vår problemformulering behövde vi i första hand 

få kunskap om hur de sociala relationerna på företaget såg ut och i vilka sammanhang de uppstod, 

samt hur arbetsrelationerna skiljde sig från de sociala. Deltagande observation var en användbar 

metod när det gäller samspelet bland de anställda, eftersom vi på så sätt fick möjlighet att studera 

hur de agerade i sin naturliga arbetsmiljö på företaget. Dessutom utgjorde den en möjlighet att ta 

del av de anställdas personliga åsikter, berättelser, internskämt och oskrivna regler på företaget, i 

samband med att vi blev accepterade och inte längre betraktades som främlingar. I vissa 

sammanhang valde vi att enbart observera och inte delta för att få en bild av hur det hade kunnat 

se ut om observatörerna inte varit närvarade. I andra sammanhang valde vi att delta för att ”Go 

native”, det vill säga bli en av dem (Fangen 2005:32). 

5.5 Kvalitativ metod 

Forskningsmetoder delas vanligtvis upp i kvalitativa eller kvantitativa metoder men kan också

komplettera varandra i sammanhang där båda är lämpliga. Något centralt för kvalitativ metod är 

strävan efter att se världen genom respondenternas ögon, vilket hör ihop med en fenomenologisk 

utgångspunkt och att man betraktar socialt liv som en process där ständiga förändringar sker som 

en produkt av människors tolkningsförmåga (Bryman 1997:81). Kvantitativ metod står i kontrast 

till detta då den härstammar från naturalismen som strävar efter ett objektivt sätt att se på världen. 

I kvantitativa undersökningar av socialt liv har forskaren ett generellt utifrånperspektiv på de 

människor som studeras. Det som är utmärkande inom kvalitativa undersökningar är att man 

försöker återge ett specifikt fenomen på djupet vilket kräver förmåga att betrakta fenomenet ur 

respondenternas perspektiv och att samla in mycket information om få variabler. För att förstå

respondenternas tolkningar behöver en kvalitativ forskare bli en del av sammanhanget som 

respondenterna befinner sig i vilket kräver t.ex. att vara empatisk, ha en närhet till fältet, bekanta 

sig med respondenternas språkbruk och kultur (Bryman 1997:77). Ytterligare ett utmärkande drag 

inom kvalitativ forskning är betoningen på att presentera detaljerade beskrivningar av de  sociala 

miljöer som studerats vilket förutom en beskrivning av miljön också kräver en ingående analys 

samt uppmärksamhet på vardagliga detaljer (Bryman 1997:79). Vidare försöker en kvalitativ 
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forskare förstå fenomen inom ramarna för dess kontext. Sociala relationer betraktas som 

oskiljaktiga från sitt sammanhang i form av underliggande strukturer respondenternas 

värderingar, beteendemönster, samt föreställningar som finns i deras omgivning. Med tanke på

detta är forskaren även medveten om sin egen relation till respondenterna samt hur denna relation 

påverkar så väl dem som resultaten. Det är vanligt att använda en relativt öppen och ostrukturerad 

forskningsstrategi inom kvalitativa undersökningar. Vad gäller data samlas den in via 

observationer och ostrukturerade eller semi-strukturerade intervjuer. Det händer ofta inom 

kvalitativ metod att formulering och prövning av teorier sker parallellt med materialinsamlingen 

(Bryman 1997:85). 

5.5.1 Kvalitativa intervjuer 

Syftet med en kvalitativ intervju är att få fram information om människors erfarenheter, tankar 

och känslor kring olika delar av sin livssituation. Den innefattar både en beskrivning av hur 

intervjupersonen upplever sina levnadsförhållanden, men också hur personen förhåller sig till 

dem. En intervju kan vara strukturerad, vilket innebär frågor som bestämts i förväg och fasta 

svarskategorier såväl som mindre strukturerad, t.ex. då informationen kommit fram på ett 

informellt sätt (Dalen, 2004:10). Vilken typ av intervju som bör användas beror på temat som 

undersökningen kretsar kring samt målgruppen den riktar sig till. Känsliga ämnen och tragiska 

livshistorier kan exempelvis kräva en opersonlig utformning av intervjun, t.ex. ett frågeformulär. 

En nackdel i detta fall är att informanten inte ger ärliga svar, pga. sin anonymitet. Etiska och 

metodologiska problem kan dock uppstå oavsett vilken typ av kvalitativ intervju det handlar om. 

Några vanliga sådana är fara för att informanterna stigmatiseras i samband med att 

undersökningen uppmärksammas av utomstående, oro hos intervjuaren eller informanten, samt 

bristande solidaritet mellan dessa (Dalen, 2004:16) Med tanke på vår hermeneutiska ansats ville 

vi få förståelse för hur relationerna såg ut mellan de anställda på det studerade företaget, samt hur 

dessa upplevdes. Vi var alltså ute efter djupgående information om ett specifikt fenomen (Birkler 

2008:49), vilket gjorde kvalitativa intervjuer särskilt lämpliga för denna studie. 

En betydelsefull förberedelse inför intervjun är enligt Dalen (Dalen, 2004:31) att utarbeta en 

intervjuguide som skapar möjlighet att besvara studiens syfte och frågeställningar. I  

formuleringen av denna utgick vi ifrån fenomenet ”sociala relationer” som vi hade för avsikt att 
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lägga fokus på redan innan studien genomfördes, men även utifrån vår (Eleonoras) förförståelse 

av kulturen på företaget. Temat som intervjufrågorna kretsade kring var olika sammanhang på

företaget där det fanns potential för sociala relationer att uppstå. Frågorna handlade t.ex. om hur 

individer i gruppen som intervjupersonen tillhörde (t.ex. chaufförsgruppen) förhöll sig till 

varandra under arbetstid och på fritiden, men också om hur intervjupersonen upplevde 

personalens beteende gentemot sina kollegor på företaget i stort. Den inledande frågan var 

mycket allmänt utformad, för att få intervjupersonen att känna sig bekväm och avslappnad 

(Dalen, 2004:31). Eftersom vår studie hade ett hermeneutiskt perspektiv, utformades öppna 

frågor som formulerades på ett sätt som inte skulle vara ledande. Vårt mål var att 

intervjupersonerna skulle få berätta så mycket som möjligt om hur de personligen tolkade och 

upplevde relationerna på företaget, vilket gjorde att vi spontant lade in följdfrågor under 

intervjuns gång och därmed avvek ifrån en bestämd struktur. 

Vi var båda närvarande under intervjuerna och turades om att ställa frågor. Samtliga intervjuer 

spelades in på en i-pad, vilket gav oss möjlighet att båda vara uppmärksamma på vad som sades. 

Ytterligare fördelar med detta var att det inte utgjorde ett störningsmoment för informanterna 

samt att det gav oss möjlighet att få med deras egna ord (Dalen, 2004:33). Dalen menar att man 

som intervjuare bör vara medveten om hur man uppfattas och kan påverka situationen genom sitt 

beteende, men också genom oföränderliga faktorer som kön, ålder eller bakgrund (Dalen, 

2004:42). I vårt fall kände informanterna Eleonora, då hon tidigare arbetat på samma arbetsplats 

som vi studerat, vilket innebar en risk för att informanterna anpassade sina svar efter vad de 

trodde förväntades av dem. Intervjuerna ägde rum antingen i köket eller i "vilorummet" vid en 

soffa, oftast med en kaffe i handen, för att det skulle vara i en så familjär och avslappnad miljö

som möjligt. Vi inledde intervjuerna genom att be informanterna berätta lite om sig själva. Vår 

tanke med detta var att lätta lite på trycket, så att intervjuerna skulle falla naturligt. Det är viktigt 

att som intervjuare ta sig tid för ett inledande samtal och beräkna tiden för intervjun med god 

marginal (Dalen, 2004:42). Genom denna handling skedde ett rättvist utbyte av tid mellan oss 

som intervjuade och informanten. Längden på intervjuerna varade ca 30-45 minuter och vi hade 

inte kommit fram till någon tidsbegränsning på förhand. Efter genomförda intervjuer delade vi 

upp inspelningarna jämnt mellan oss, för att sedan transkribera dem var och en för sig. Att själv 

transkribera en intervju gör enligt Dalen (Dalen, 2004:69) att man kommer närmare materialet, 

vilket innebär en fördel i analysprocessen. 
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5.6 Tillvägagångssätt 

I denna studie har vi arbetat induktivt, vilket innebär att vi hade med oss begreppet ”sociala 

relationer” som en bred, odefinierad utgångspunkt i ett tidigt skede av studien, men utgick i 

övrigt ifrån våra erfarenheter på fältet och gjorde inga mer omfattande teoretiska kopplingar 

förrän i analysen av det insamlade materialet (Birkler 2008:72). Först i jämförelse med 

anteckningar och intervjusvar, kunde vi identifiera olika typer av relationer på det studerade 

företaget och därigenom svara på vår huvudfråga. Det tillvägagångssätt som vi har arbetat utifrån 

kan relateras till de olika processerna som en kvalitativ forskare går igenom under bearbetningen 

av materialet, enligt Dalen (Dalen, 2004:65). 

När intervjuerna blivit transkriberade inleddes organiseringsprocessen, som innebär hantering av 

de olika typer av material som samlats in. Dels hade vi intervjuinspelningarna på i-paden och 

intervjuutskrifterna, men även de noteringar eller fältanteckningar som vi gjort under våra 

observationer, av hur de anställda rent praktiskt interagerade med varandra på företaget. Den 

sistnämnda delen var särskilt viktig för oss, då vår avsikt var att använda observationerna som 

grund för att få en uppfattning om kontexten som de anställda befann sig i, d.v.s. 

organisationskulturen och hur det vardagliga arbetet gick till. I denna del skrev vi även ner våra 

egna känslomässiga reaktioner och tolkningar av vad som pågick på arbetsplatsen, vilket enligt 

Dalen också har analytiskt värde (Dalen, 2004:67). 

Tolkningsprocessen som sedan följde handlade om att lyfta materialet från en beskrivande till en 

mer tolkande nivå, vilket innebär att vi använde reflektioner och teori i anslutning till 

informanternas egna ord, för att på så sätt få en djupare förståelse för vad deras uttalanden 

egentligen handlade om (Dalen, 2004:71). Ett exempel från vår studie är kopplingen till konkret 

socialitet som vi kunde göra då vissa av informanterna beskrev hur de förhöll sig till sina 

kollegor. Typiska uttalanden som "öppen atmosfär", "umgås" eller "sitta och prata efter jobbet" 

uppfattade vi som ett informellt förhållningssätt, som i kännetecknar det Asplund kallar konkret 

socialitet. 

På samma sätt som beskrivs ovan fortsatte vi in i kodningsprocessen, där vi gick igenom och bröt 

ned materialet i bitar som sedan kunde kategoriseras på olika sätt. Inledningsvis gjorde vi en s.k. 

"öppen kodning" (Dalen, 2004:76), där uttalanden som liknade varandra summerades och 
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placerades in i kategorier. Vi utförde på liknande sätt även en "axial kodning" (Dalen, 2004:78) 

för att skapa kategorier av vanligt förekommande händelser som informanterna tenderade att 

berätta om. Slutligen kunde vi genom att relatera de olika kategorierna till varandra få en 

förståelse för vad som var det centrala temat i undersökningen. I vårt fall fann vi två

kärnkatergorier, d.v.s. sociala relationer och arbetsrelationer, som båda var en del av ett mer 

övergripande fenomen, d.v.s. organisationskultur. Vi fick idéer till teoretiska kopplingar redan 

under genomförandet av intervjuer, vilket gjorde att analysprocessen inleddes gradvis under 

studiens gång. Dalen menar att denna överlappning är vanligt inom kvalitativ forskning (Dalen, 

2004:67). 

5.7 Validitet och reliabilitet 

I syfte att uppnå intern validitet, som innebär en överensstämmelse mellan empiriskt material och 

de teoretiska idéer som forskaren utvecklar i resultatet (Bryman:2008:354:352), var vi noga med 

att hålla intervjufrågorna inom ramarna för studien. Vi använde en intervjuguide i vilken frågorna 

var utformade för att lyfta fram de förhållningssätt och relationer som företagets anställda hade 

till varandra, och kunde därigenom bidra till att besvara vår frågeställning om hur sociala 

relationer kommer till uttryck samt syftet om hur sociala relationer och arbetsrelationer 

samverkar. Huvudfrågan låg till grund för att identifiera intervjuteman som var lämpliga för att få

fram den kunskap vi sökte. Vi var båda närvarande vid intervjuerna och kunde därför gemensamt 

se till att intervjun följde det spår som var relevant för denna huvudfråga. Genom att vi även 

utförde observationerna gemensamt kunde vi komplettera varandras iakttagelser och på så sätt 

stärka validiteten i vårt material. Något som kan ha haft negativ inverkan på validiteten är vår 

närvaro och förkunskapen de anställda hade om oss. Risken finns att de t.ex. kan ha försökt måla 

upp en positiv och inbjudande bild av företagskulturen. Detta gäller i synnerhet med tanke på att 

en av oss (Eleonora) arbetat där tidigare, men också att den andre av oss (Kristina) gjorde 

undersökningen på företaget med ett utifrånperspektiv. För att stärka uppsatsens reliabilitet 

spelade vi in och transkriberade intervjuerna ordagrant. Vidare undvek vi att ställa ledande frågor 

som kunde påverka respondenterna att svara på ett särskilt sätt. Syftet var att ge en så

representativ bild som möjligt av organisationskulturen som fanns på företaget samt hur 

relationerna i denna upplevdes av de anställda. För att läsaren skall få en mer detaljerad bild av 
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den kulturella kontexten använde vi både deltagande observation och kvalitativa intervjuer som 

metoder för att samla empiriskt material, något som enligt Bryman kallas triangulering 

(Bryman:2008:354). Tack vare denna kombination av metoder kunde intervjufrågorna även 

användas som ett verktyg för att kontrollera att de data som samlats in med hjälp av våra egna 

observationer överensstämde med respondenternas perspektiv. Vi gjorde utförliga och detaljerade 

beskrivningar av våra observationer, både på en relationell nivå och av företagets rent fysiska 

uppbyggnad. I denna forskning har vi även bifogat en del av vårt insamlade material i form av en 

intervjuutskrift samt intervjuguiden för att läsaren ska få en överblick över hela processen och 

kunna ta del av en obearbetad version av materialet. Läsaren kan därigenom se vad våra utvalda 

delar i analysen grundar sig på. 

5.8 Etisk reflektion 

Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”

(www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) nämner fyra huvudkrav som vi förhållit oss till under hela 

vårt uppsatsskrivande. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

Vi informerade både chef och all personal på företaget som var involverade i vår forskning, vad 

vårt syfte med uppsatsen var. Vi var noga med att både förklara för alla delaktiga att vår forskning 

var frivillig men även att vi skulle observera alla och göra intervjuer (VR, s.7). Samtliga 

delaktiga samtyckte att delta i både observationer men även i intervjuer. Vi frågade företagets ena 

chef först och främst om han godkände att ha oss på arbetsplatsen, vilket han gjorde, för att sedan 

även få bekräftelse från de anställda. Vidare visste deltagarna vilka dagar vi skulle vara på plats 

för observationerna. Vad gäller intervjupersonerna fick de i förväg reda på hur lång tid 

intervjuerna kunde ta, och vi avbröt intervjuerna i vissa fall då det dök upp något som den 

intervjuade behövde lösa just då. (svara i telefon etc.). Det fanns ett ständigt samspel mellan oss 

som forskare och personerna som deltog, då de visste att de kunde avstå från att vara med när de 

än ville (VR, s.9). 

Alla deltagare i undersökningen är anonyma, oavsett om det gäller observationer eller intervjuer. 

I observationerna så väl som intervjuerna informerades de inblandade om att deras anonymitet 

skulle bevaras samt att allt de sa skulle behandlas konfidentiellt. Detta val gjorde vi redan från 
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början då företaget är litet vilket gör det lätt att förstå vem som kan ha sagt vad och vem som kan 

ha gjort vad. I uppsatsen används bokstäver istället för deltagarnas namn, vilket bidrar till att 

bevara deras anonymitet (VR, s.12). 

Kravet om att personuppgifter enbart får användas till forskningsändamål tog vi hänsyn till under 

studiens gång, genom att försäkra respondenterna om att vad de sagt om sig själva inte kommer 

att användas eller lånas ut i andra syften än vetenskapliga. Innan genomförandet av 

undersökningen klargjorde vi också för chefen på företaget att inget av det som vi skrivit i denna 

uppsats kommer att användas för något kommersiellt bruk, utan kommer att enbart doneras till 

forskare om detta är nödvändigt för ett annat forskningsändamål. I samma skede erbjöd vi oss 

även att skicka in den färdiga uppsatsen till företaget, med syfte att öka medvetenheten om 

sociala relationers betydelse bland personalen, och genom detta förhoppningsvis öka välmåendet 

på arbetsplatsen. Detta skulle enbart ske efter ett medgivande, som vi fick, från de berörda om att 

vårt material kommer att användas i ett sådant syfte (VR, s.14). 

6. Resultat 

Vårt resultat presenteras här nedan utifrån fyra övergripande teman, nämligen 

organisationskultur, arbetsrelationer, sociala relationer och samarbete, samt underteman som vi 

identifierat under våra observationer och under analysen av intervjuerna. Vi valde dessa teman för 

att kunna beskriva hur företagets anställda förhåller sig till varandra på olika nivåer, d.v.s. i 

samband med organisationens dagliga rutiner, arbetsmässigt och socialt. Inledningsvis tas våra 

observationer upp för att ge en övergripande bild av organisationskulturen, så som vi uppfattat 

den. Resten av kapitlet belyser ett inifrånperspektiv genom det som dag och nattpersonal uttryckt 

i intervjuer om relationerna på arbetsplatsen. Här sätter vi åter igen det som sägs om 

arbetsrelaterade relationer i kontrast till mer informella relationer genom titlarna 

"arbetsrelationer" och "sociala relationer", medan titeln "samarbete" belyser situationer där båda 

dessa relationer förekommer. 

6.1 Organisationskultur 

Vi har i denna del tagit upp ett antal olika vardagliga situationer som utspelar sig på företaget, 

som grundar sig i de observationer vi har gjort. Det är ett försök att ge läsaren en inblick i 
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kulturen som personalen befinner sig i, och att skapa en övergripande bild av hur 

organisationskulturen ser ut på företaget i praktiken. I denna del läggs fokus på att beskriva 

interaktionerna som de anställda, huvudsakligen trafikledare och chaufförer, tog del av i samband 

med att de utförde sina arbetsuppgifter. 

Under observationerna på den övre våningen (där företagets ledning vistades), möttes vi av 

person M som hade sitt kontor där. I samband med att han berättade om sitt arbete och hur han 

upplevde det påpekade M att det kräver mycket tålamod, och sedan att han tycker om sina 

arbetskollegor men att "det kan hetta till lite ibland". Vid ett tillfälle befann sig personal från övre 

våningen (M, H och Ö) i fikarummet, då de skulle äta frukost tillsammans med en person från 

trafikledningen (E), men i övrigt förekom sällan interaktioner mellan ledningen och anställda. 

Eftersom person E var trafikansvarig växlade han mellan att organisera trafikledarna på nedre 

plan samt rapportera till personal på övre plan, vilket gjorde att E fungerade som en länk mellan 

trafikledare och ledning. 

Större delen av dagspersonalen som studerats i denna undersökning bestod av fyra trafikledare 

d.v.s. A, B, C och E som satt på ett kontor och arbetade. Bredvid kontoret fanns ytterligare ett 

rum där den trafikledaransvarige (E), satt tillsammans med två andra personer. Oftast var det helt 

tyst på kontoret, men ibland kunde svag musik höras från A:s dator. Utanför kontoret fanns ett 

vilorum med en soffa, där någon av de anställda sällan syntes till. När C en dag befann sig där 

inne konstaterade hon skämtsamt att ”här kan man sitta om man är sur eller ledsen eller glad”. 

Efter ett par dagars observationer blev det möjligt att urskilja ett mönster i hur de anställda 

kommunicerade med varandra. Vissa par eller mindre antal personer tycktes ha starkare band 

mellan sig samt uppmärksammade och pratade mer med varandra än med övriga på kontoret. 

Något annat uppenbart var att chaufförerna fick många bokningar under dagtid, vilket gjorde att 

de var ute och körde sina rundor större delen av tiden och knappt syntes i företagsbyggnaden. 

Under kvällstid fanns betydligt mindre personal på kontoret än under dagtid. En kväll då enbart 

trafikledaren D satt på kontoret, uppstod en konversation mellan henne och oss observatörer, då

denne person började berätta vad som hänt under kvällen för att sedan gå vidare med att berätta 

om olika kärleksrelationer som fanns bland företagets anställda. Vid ett annat tillfälle under 

kvällen satt en taxichaufför (F) inne på trafikledningens kontor och samtalade med 

observatörerna om vad han varit med om i spelet Wordfeud. När ytterligare två personer (E och 

Q) kom in i rummet flöt samtalet på med fler ämnen. Samtliga deltagande befann sig i ett öppet, 
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underhållande och givande samtal där stämningen var mycket behaglig. Innan taxichauffören Q 

lämnade trafikledningens dörröppning för att gå tillbaka till verkstaden utbrast han: 

”Jag har lärt mig att på detta företag kan man inte bli rik på att köra taxi, 

så då får man ha det trevligt istället”. 

Stämningen på företaget under kvällstid var betydligt lugnare jämfört med dagtid, vilket till stor 

del tycktes bero på att chaufförerna inte hade fick lika många bokningar på kvällen. Som en 

konsekvens av detta kom de oftare tillbaks till företaget när de kört klart sina rundor och fick i de 

stunderna tidsmässiga "hål" i schemat och möjlighet att socialisera sig med varandra samt med 

trafikledarna som satt på kontoret. När chaufförerna då och då dök upp med nya intryck från sina 

rundor bidrog dem till att interaktionerna och samtalen bland nattpersonalen blev mer dynamiska, 

till skillnad från hur detta såg ut bland dagspersonalen. 

6.2 Arbetsrelationer på företaget 

I de kommande tre delarna ”arbetsrelationer”, ”sociala relationer” samt ”samarbete”, kommer vi 

att sammanfatta vad de anställda berättat i intervjuer om relationer till sina kollegor. Här utforskar 

vi närmare vad som orsakar sociala interaktioner i form av de enskilda individers upplevelse av 

dem. Genom detta får vi tillgång till ett känslomässigt plan som är svårt att upptäcka enbart 

genom observationerna vi behandlat under 6:1 organisationskultur. 

6.2.1 Företaget då och nu 

Samtliga anställda beskrev företagets struktur förr som betydligt enklare, bl.a. för att alla som 

arbetade där befann sig på nedre plan. Numera är det lättare enligt två av intervjupersonerna att 

arbeta då det inte är så många som ska ha "ett finger med i spelet". När det gäller de sociala 

relationerna så har det skett en helt annan förändring. Eftersom personalen kunde se varandra så

skapades det även en viss sammanhållning som försvann då det infördes två våningsplan. På övre 

plan sitter de två cheferna som äger företaget samt några med högre ställning. På nedre plan fanns 

anställda från såväl högre som lägre position. Både A och C, som är överens om att det var en stor 

förändring som påverkade gemenskapen negativt. C påpekade exempelvis: 
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”Det är inte lika vanligt med firmafester för vissa grupper, som t.ex. chaufförerna, 

efter att företaget växt och delats in i fler bolag”. 

Samtliga anställda upplevde att det numera fanns svårigheter på företaget med att samla ihop 

personal för både möten och fester. När de berättade om skillnaden på hur företaget sett ut och 

hur det ser ut idag upplevde vi att de uttryckte en önskan om att återfå samma gemenskap som 

tidigare. Tre anställda kom dessutom med förslag på aktiviteter som kunde förbättra 

sammanhållningen. Vi noterade vikten de lade vid sociala relationer och att få möjlighet att 

umgås utanför arbetstid. Uppdelningen var extra tydlig för fyra intervjupersoner som hävdade att 

den beror på att företaget ägs av en familj som till större delen håller till på övre plan och därmed 

skiljs åt från övriga anställda. Ett sätt för företaget att gå vidare var enligt C är genom att främja 

personal som engagerar sig och exempelvis vill ha mer uppgifter, och uppmuntra dem istället för 

att låta dem gå på i samma fotspår som tidigare. Hon tyckte även att gemensamma aktiviteter 

vore bra för att både stärka lagkänslan och öka individens prestation. Tid och utrymme för samtal 

var något som samtliga anställda tog upp i intervjuer. Person R trodde att kollegorna är så

fokuserade på jobbet att de inte hinner samtala och därmed blir stressade och otrevliga. Han 

menar att ”det hade varit skönt om alla kunde få en lugn kvart om dagen i varje fall”, och tror att 

detta skulle leda till gladare personal och framför allt en trevligare stämning. 

6.2.2 En vanlig dag på företaget 

Nästan alla på avdelningen beskrev arbetet som trafikledare på ett liknande sätt, dvs. 

trafikledning av taxibilar, schemaläggning och en del administrativt arbete. Man lade in bud, 

planerade inför morgondagen samt styrde upp saker och ting. Kontakten med människor ägde till 

större delen rum över telefon. Om telefonisten behövde gå sin väg, så var någon annan tvungen 

att hålla telefonerna under uppsikt. Nattpersonalen som satt inne på trafikledningen (två

intervjupersoner) berättade att deras arbetsuppgifter inte bara bestod av bud, telefon etc., utan 

även att de tog även hand om till exempel disken, sopporna, tvättmaskinen och andra sysslor som 

ingick i deras arbetsuppgifter. En av intervjupersonerna hade mer varierande arbetsuppgifter då

hon inte bara satt i trafikledningen. Hon arbetade även som taxichaufför på nätter vilket innebar 

att hon hade mer direkt kontakt med kunderna ”ute på fältet”. På frågan om vad de gör när de 

såväl kör taxi samt sitter i trafikledningen så svarade G enkelt:
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”Vara social, å trevlig, å hjälpsam…fördriver nätterna ute på fältet. Här inne sköter man den inre biten av att svara i 

telefon å vara trevlig mot kunderna åt andra hållet, utan att de har ett ansikte av den de pratar med egentligen”. 

Chaufförerna skötte det mesta av sitt arbete medan de satt i bilen och kom inte in på kontoret 

förutom när de var lediga. De lyfte fram hur man ska vara som taxichaufför och hur de betraktade 

sina kollegor. En av chaufförerna, Chaufför F, beskrev skillnaden mellan att köra taxi och att ha 

det som en livsstil. Han menade på att det sistnämnda kräver en viss personlighet och inställning. 

Att ett jobb bara är något man går till för att tjäna pengar, men det här jobbet var ett sätt att leva. 

Själv ville F inte vara ledig och såg kollegorna på jobbet som sin familj. När vi frågade varför 

han inte ville vara det så är svaret enkelt: ” För jag är hos min familj” .

6.3 Sociala relationer på företaget 

6.3.1 Fritidsrelationer 

Vanligtvis umgicks inte dagpersonalen utanför arbetet, om det inte gällde firmafester, utan gick 

hem när det var tid att sluta arbetet. Det fanns dock vissa undantag. Person A brukade umgås med 

en del arbetskollegor på fritiden, men det var inte många. När de träffades ägnade de sig åt olika 

typer av brädspel, strategispel, dator- och tv-spel. Denna vana uppstod efter att de hade känt 

varandra ett tag och konstaterat att de har samma intressen. Person C hade bra kontakt med en 

person från nattpasset som hon brukade sitta och samtala med om både arbetsrelaterade som 

privata saker, i samband med att de avlöste varandra. B hade bra kontakt med de flesta på

företaget, speciellt chaufförerna som till och med valde att stanna kvar efter jobbet för att prata. 

Hon hade även en kollega som hon brukade umgås med på fritiden. M och J menade att de inte 

umgås mycket med varandra på företaget på grund av olika anledningar, M sa att han inte har så

mycket gemensamt med chaufförerna och att han därför valde att umgås med de som arbetade på

övre plan. J nämnde att man ibland går ut och "tar en öl" kanske en eller två gånger i månaden på

sommaren, men att det på vintern kan dröja flera månader. Han påpekade också hur lätt det är att 

man tar med sig arbetet ut när man ses ute. 

Större delen av nattpersonalen träffades på fritiden för olika aktiviteter, t.ex. idrott. Under 

kvällspasset var det mycket lugnare på kontoret, med körningar, telefon osv, vilket gjorde att de 

kunde umgås även där. Ibland hände det även att de drack kaffe tillsammans. Enligt person F 



38

bidrog de anställdas likhet personlighetsmässigt till stämningen som fanns bland 

kvällspersonalen, men också att de hade mer ledig tid och var färre än dagspersonalen. Denne 

menade även att nattpersonalen oavsett om de var chaufförer eller trafikledare valde självmant att 

stanna kvar efter sitt arbetspass. Detta fick vi även bekräftat från person D som tyckte att detta 

ökade gemenskapen och sammansvetsningen som fanns kvällspersonalen. 

Ett citat från F kan illustrera hans syn på företagets två vitt skilda grupper: 

” Kontorspersonalen lever sitt liv. De går hem när klockan är fem, sedan ser man inte dem mer. 

Vi chaufförer är mer jordnära och lever ute i verkligheten”. 

6.3.2 Normer 

Det var ovanligt bland dagspersonalen att man hjälpte varandra i arbetet, vilket till stor del 

berodde på att var och en hade olika arbetsuppgifter. Två personer i denna grupp nämnde dock att 

de brukade vända sig med frågor till den som hade ledarrollen på trafikledningen. Chaufförerna 

kunde däremot hjälpas åt i större utsträckning, eftersom de hade samma arbetsuppgifter och 

jobbade under samma timmar. Om en av dem hade fått punktering så ställde en annan upp med 

att köra ut verktyg och annat som kanske behövdes. Detta är något som bekräftades av J, som 

även påpekade att dagspersonalen inte hade så mycket kontakt med varandra då de oftast ringer 

till någon på kontoret om de t.ex. skulle få punktering. Vidare menade person F att chaufförerna 

alltid hjälper andra spontant, oavsett om det gäller deras egen grupp, kontorspersonal, andra 

billister eller personer inom andra företag. Person R förtydligade att det är ”tjänster och 

gentjänster” som gäller bland chaufförerna. 

Det fanns delade meningar om vad en nyanställd kan göra för att komma in i företagets kultur. De 

flesta anställda, både dag och nattpersonal, beskrev det som ganska svårt att ta sig in i gruppen på

trafikledningen, särskilt för en person som är tillbakadragen. De nämnde vikten av att följa med i 

konversationer, ta plats och visa framfötterna. C trodde att svårigheten att ta sig in delvis hade att 

göra med att det var ett familjeföretag. Person B säger: ”man måste ha skinn på näsan för att inte 

bli trampad på". 

När vi intervjuade dagpersonal märkte vi att det var andra ”krav” på de nyanställda för att komma 

in i ”gänget”. Det som prioriterades bland dagpersonalen var prestation på arbetet. Detta får en 

nyanställd att komma in i gänget. B som arbetade dag inne på kontoret menade att man måste 



39

visa att man vill ta initiativ ”man får visa framfötterna på jobbet för att bli accepterad”. 

Nattpersonalen hade däremot inga krav förutom att en nyanställd ska vara sig själv och skulle 

börja prata med denne oavsett arbetsmässiga prestationer. Intervjuperson Q och F som var 

taxichaufförer påpekade att det inte är lika svårt att komma in bland chaufförerna som hos de som 

sitter inne på kontoret. Som grupp är de mycket tillmötesgående trodde F. Han berättade att de 

brukar bjuda in alla, även om de ser att en nyanställd är reserverad. Han påpekade dock att både 

person Q och F är kvällschaufförer. 

6.4 Samarbete 

6.4.1 Gemensamma aktiviteter 

Det anordnades sällan fester eller andra gemensamma aktiviteter på företaget. Chaufförerna fick 

inte möjlighet att överhuvudtaget delta. Två av dagspersonalen (Person D och C) önskade fler 

gemensamma aktiviteter, för att det hade stärkt sammanhållningen, medan, person A,G, 

visserligen ville, men konstaterade att det vore svårt att införa. Chaufförerna uttryckte dock inget 

behov av gemensamma aktiviteter utan trivdes mycket bra med den nuvarande situationen. De 

hade sedan en lång tid tillbaka utvecklat egna sätt att skapa sociala interaktioner på, vilket fyllde 

deras behov av gemenskap. När vi frågade R gällande hur han såg på nattchaufförerna när han 

först började på företaget fick vi samma bild som vi fått tidigare fick av andra intervjupersoner. R 

berättar: 

”Ett exempel e ju på morgonen när folk ska avlösa mig, när jag ska sluta, det är ju ingen av dem på kontoret som 

säger god morgon, de bara går in så att säga... När chaufförerna kommer – god morgon! Asså det.. Det är helt 

annorlunda”. 

I ett avvikande fall då R, blev bjuden på en grillkväll och valde att inte gå på grund av att han inte 

kände att han hade någonting gemensamt med dagspersonalen. 

6.4.2 Wordfeud 

En populär aktivitet bland samtliga på företaget var att utmana varandra i Wordfeud. Det är ett 

Alfapet-liknande spel som man spelar själv eller tillsammans med andra via mobilen. Över lag så

spelade både dags och nattpersonal Wordfeud, förutom en person (A) som aktivt valde att inte 
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göra detta då han inte såg någon mening i det och trodde att det skulle vara tidskrävande. Bland 

dagspersonalen spelade man med personer över hela företaget, oavsett position. (J) som hade en 

ledarroll spelade exempelvis med två chaufförer och (E) som tillhörde en annan sektion än de på

avdelningen spelade med de som satt där. Nedan citerar vi (J): 

"Jag, spelar med de flesta men pågående spelen är väl med.. En chaufför på natten 

och en chaufför som har jobbat här, som faktiskt jobbat hos konkurrenten och sen har jag 

en före detta trafikledare, som också jobbar hos konkurrenten" 

Anledningen till att de flesta började spela var att de la märke till att det var ett vanligt tidsfördriv 

bland kollegorna. Det var ett sätt att umgås och skapa samhörighet på, vilket lockade många att 

bli en del av gemenskapen som fanns kring spelet. 

6.5 Sammanfattning av resultat 

Dagspersonalen som befann sig på trafikledningen var ansvariga för att organisera och 

kontrollera taxichaufförernas arbete, och koordinerades i sin tur av en informell ledare. Denna 

person brukade även hantera konflikter som uppstod bland dagspersonalen. Endast i sällsynta fall 

togs en konflikt upp med företagschefen, som för övrigt övervakade, men blandade sig inte 

personligen i vad som hände bland de anställda på nedre plan. 

Majoriteten av de anställda påpekade att det funnits en viss gemenskap på företaget som nu 

försvunnit i takt med att detta har vuxit och delats upp i övre och nedre plan. Både chaufförerna 

och kontorspersonalen hade en liknande inställning när det gäller att tjäna något på att erbjuda sin 

hjälp. Det är tjänster och gentjänster som gäller bland chaufförerna. Kontorspersonalen förväntar 

sig lön för de frivilliga tjänster de utför. Nästan alla anställda på företaget deltog i en gemensam 

aktivitet som de själva startat - spelet Wordfeud. I de flesta situationer uppfattade vi dag och 

nattpersonalen som två grupper som fungerar på olika sätt. Nattpersonalen kommenterade, till 

skillnad från dagpersonalen, sina kollegors beteende och personlighet i samband med att de 

förklarade en vanlig dag på jobbet. Skillnaderna mellan dag och nattpersonal blev särkskilt 

tydliga när det anordnades gemensamma aktiviteter. I flera intervjuer påstod personer som 

arbetade natt att de inte har något gemensamt med de som sitter på kontoret och vice versa. 

Chaufförerna utnyttjade möjligheterna att samarbeta och hjälpa varandra under arbetets gång, 
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vilket också bidrog till att de fått bättre social kontakt sinsemellan än kontorspersonalen. Det 

fanns vanligtvis en stämning bland dagpersonalen, som kan beskrivas som stressig, sur och 

tryckande, till skillnad från nattpersonalen som inte lade lika mycket fokus på själva arbetet och 

tog sig tid att socialisera med kollegorna. Bland nattpersonalen smälte sociala relationer och 

arbetsrelationer samman i större utsträckning, då de umgicks mycket under arbetstid. Deras grupp 

präglades av stor öppenhet och en välkomnande inställning till nyanställda, utan att det fanns 

några speciella krav på dem. 

7. Analys 

I följande kapitel besvaras huvudfrågan, om hur sociala relationer ser ut bland nattpersonalen, 

utifrån fyra olika aspekter. I dessa fyra delar jämförs dag och nattpersonal med avseende på

likheter och skillnader som lyfts fram på olika plan. Detta analyseras utifrån teorierna av 

Alvesson, Asplund, Collins och Goffman. Den första delen tar upp övergripande drag i 

organisationskulturen, den dagliga arbetssituationen samt hur dag och nattpersonal förhåller sig 

till sitt arbete. Detta menar vi är viktigt att analysera för att förstå arbetsrelationer och sociala 

relationer bland de båda grupperna. I de följande tre delarna beskrivs hur ledning och anställda 

interagerar med varandra i arbetsrelaterade sammanhang respektive mer informella sammanhang. 

Dessa delar har därför fått titlarna "arbetsrelationer", "sociala relationer" samt ”samarbete”. 

7.1 Organisationskulturen 

Det är svårt att hitta faktorer som kan beskriva organisationskulturen i företaget som helhet, med 

tanke på att det fanns subgrupper med tillhörande subkulturer, alltså grupper som utvecklat en 

egen kultur där föreställningar och värderingar inte nödvändigtvis stämmer överens med de som 

finns hos majoriteten i organisationen (Alvesson, 2009:205). Kontorspersonal och taxichaufförer 

är två exempel på sådana subgrupper, som fungerade på olika sätt eftersom de befann sig i olika 

kontexter. Detta berör vad Alvesson säger om svårigheten att identifiera en "kärna" i 

organisationen pga. den kulturella variation som finns (Alvesson, 2009:209). Något som de ovan 

nämnda subgrupperna har gemensamt är att de har en ledning som bestämmer vad som är viktigt, 

t.ex. att det ekonomiska resultatet ska prioriteras. På företaget i stort är man vidare överens om att 

det råder en hierarki med familjen i högsta position, då det är ett familjeföretag. Chefen på
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företaget ägnar sig i huvudsak åt planeringen och organiseringen av arbetet som behöver utföras 

för att företaget ska gå med vinst, samt övervakning av trafikledningen. En konsekvens av dessa 

kontrollerade omständigheter är att personalen på kontoret (trafikledningen) har mindre utrymme 

att vara sociala och umgås med varandra under arbetstid, jämfört med chaufförerna som till större 

delen befinner sig ute i sina bilar och inte har kontakt med ledningen, utan enbart får instruktioner 

från trafikledarna. I övrigt ingriper chefen när någon i personalen ställt till med problem som 

påverkar ekonomin eller verksamheten i stort, men lägger sig inte i vad som händer mellan dem 

på ett personligt plan. Detta sätt att agera som ledare är vad Alvesson kallar för chefskap 

(Alvesson;2009:138). Bland trafikledarna som utgör en av subgrupperna finns en person (E) som 

är ansvarig för deras arbete, och har som uppgift att rapportera om detta till chefen. Denna person 

ingriper även i eventuella konflikter som uppstår de anställda emellan, och ser till att samarbetet 

fungerar så smidigt som möjligt, trots att detta inte tillhör hans formella uppgifter. Därigenom 

utför han i hög grad ett informellt ledarskap (Alvesson;2009:139). När det gäller 

arbetsförhållandena skiljer sig subgrupperna trafikledare på kontoret och chaufförer åt 

exempelvis genom att uppgifterna är mer anpassade till specifika individer på kontoret, vilket gör 

det svårt för kollegor att bidra med hjälp. Alla är inte kompetenta inom samma områden, vilket 

däremot inte gäller bland chaufförerna som är utbytbara i sin uppgift. Arbetssituationen 

(Alvesson, 2009:214) på kontoret upplevs som spänd, stressad och innehåller inte mycket 

utrymme för toalettbesök eller lunchpauser, vilket erbjuder färre chanser till sociala samspel. 

Nattpersonalen, i synnerhet chaufförerna, upplever inte samma konstanta tidspress och får 

betydligt fler möjligheter att interagera med varandra mellan turerna, när de byter av varandra 

eller under fikapauser. Utifrån intervjuer ser vi att de sociala relationerna existerar i båda 

subgrupper, dock i en mer undantryckt position i kontorspersonalens fall på grund av att de 

befinner sig i en kontext som kräver fokus på arbetsrelationerna. Genom att trafikledarnas arbete 

var reglerat av den trafikansvarige (E) och övervakat av chefen på samma gång, skapades det inte 

lika tydliga avvikelser från schemat eller tidsmässiga ”hål” bland dem, till skillnad från hur 

situationen såg ut bland chaufförerna. I samband med att chaufförerna fick bokningar, så växlade 

de ständigt mellan att komma och gå från företaget. Därigenom uppstod större dynamik bland 

dem, och vidare större förutsättningar för små pauser då de kunde passa på att socialisera sig med 

varandra. Även taxichaufförerna är tvungna att hålla masken och samarbeta med trafikledarna på

kontoret, genom att ständigt hålla kontakten och ta emot bokningar från dem genom telefon, för 
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att inte förstöra deras gemensamma arbetsuppgift om att ha taxibilar tillgängliga för kunderna så

snabbt som möjligt. Chaufförer och trafikledare är alltså ömsesidigt beroende av varandra. Om 

någon av dem inte skulle sköta sitt ansvarsområde så drabbas inte enbart individens, utan hela 

teamets framträdande (Goffman 1959:75). 

7.2 Arbetsrelationer 

Ett viktigt steg i att besvara vår huvudfråga om sociala relationer, vilket vi förstår som konkret 

socialitet, är att skilja sådana typer av relationer från arbetsrelationer. Arbetsrelationer kunde 

observeras framför allt bland dagpersonalen som satt på kontoret, vilket är anledningen till att deras 

grupp står i fokus i följande del. 

Som tidigare berört så fanns det klyftor mellan familjen på företaget och dess anställda. Detta är 

något som resulterade i att det uppstod två team inom företaget som väljer att ta avstånd ifrån 

varandra. Detta är något som även Goffman menar då två team inom samma arbetsplats intar scenen. 

Familjen intar sin roll och väljer att ingå i ett team medan resterande personal väljer att agera utifrån 

sin roll som en del av företaget med sitt eget team (Goffman 1959:73). Under studiens gång såg vi 

även tydliga skillnader på hur dagpersonalen samt nattpersonalen valde att berätta om sina dagliga 

sysslor på arbetsplatsen och innebörden av detta. Dagpersonalen valde att lägga mycket fokus på att 

berätta och informera oss om vad de jobbade med som trafikledare, medan nattpersonalen berättade 

mer om deras roll som taxichaufför/trafikledare och hur man skall vara som en sådan. De gick i högre 

grad in i en formell roll som trafikledare och såg sin yrkesroll på från nattpersonal avvikande sätt. 

Fasad är något som individen regelbundet tar på sig inför en grupp observatörer för att åstadkomma 

ett speciellt intryck på dem (Goffman;1959:28). När det gäller dagspersonalen så märkte vi att den 

fasaden var starkare än nattpersonalens, då masken som hölls under dagspasset var en mycket mer 

seriös och formell variant än nattpassets. Tack vare fasaden så tilläts ingen komma närmare varandra 

än vad som behövdes. Det som visade sig mer tydligt var att nattpersonalen kunde skoja mer med 

varandra och skratta åt misstagen de kanske gjort under ett pass. Även om det förekom allvar i 

diskussioner, verkade det som att misstag var mer accepterade så länge de gick att lösa. Vi skulle 

kunna kalla nattpersonalens mask för en familjär sådan, som tillät kollegorna att lära känna varandra 

på ett mer informellt sätt. Den främre regionen (Goffman;1959:97) kan liknas vid hur dagpersonalen 

agerade under arbetstid gentemot en kund i telefon, framför chefen och ibland gentemot varandra. 

Med detta menar vi att så fort någon svarar i telefon så ändras rösten (hos de flesta) och 
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artighetsnivån stiger gentemot kunden. Serviceandan tas in och hastigheten för att lösa problem ökar. 

Den främre regionen försvinner dock inte för att luren läggs på, utan fasaden upprätthålls ändå och 

agerandet som telefonist försvinner inte. Så fort någon bland dagpersonalen började arbeta som 

telefonist så intog de genast en roll som bibehölls så länge de satt ner på sin kontorsstol. Vad gäller 

den bakre regionen (Goffman;1959:101) kan den liknas vid de anställdas mer personliga sida, som 

deras kollegor inte får en chans att se, förutom eventuellt vid fikapauser eller tillfälliga pauser. Bland 

dagspersonalen visade samtliga upp den sidan så fort de inte satt vid kontorsstolen eller stod vid 

kopiatorn. Däremot var detta inte lika tydligt bland nattpersonalen. Vi tolkar denna skillnad som att 

gränserna mellan främre regionen och bakre regionen inte var lika tydliga hos nattpersonalen som hos 

dagpersonalen. Vidare kunde vi urskilja flera front- och backstage, beroende på vilken situation de 

jämförs med. När någon av personalen exempelvis pratade med en kund i telefon och därefter lade på, 

övergick denne från främre regionen till bakre regionen, eftersom resterande personal, dvs. åskådarna 

(Goffman;1959:126) satt i rummet. Om personen sedan lämnade rummet och gick på toaletten, där 

han var ensam, så blir även detta en övergång från den främre regionen till bakre regionen. Oftast gör 

varje individ sitt enskilda framträdande medan resten av personalen är publik, men när exempelvis 

chefen kommer ner till de anställda och "kollar läget" så agerar genast kontorspersonalen som ett enat 

team (Goffman;1959:73). 

Begreppet framträdande (Goffman;1959:25) kan förklaras genom de gester eller verbala uttryck som i 

vissa situationer är avsedda att starta sociala interaktioner, även om det som sägs i sig håller sig inom 

ramarna för arbetet. Ett exempel kan vara när Eleonora utförde en handling som bjöd in till samtal 

genom att gå ut och prata med chaufförerna under arbetstid. Ramen (Goffman;1959:207) kan vidare 

liknas vid miljön som ett framträdande utspelar sig i. Detta innehåller symboler eller ledtrådar som 

visar hur aktörerna ska bete sig. På trafikledningen noterade vi att det fanns ont om utrymme, en 

instängd känsla och svårigheter att se varandra. Även om de anställda inte har särskilt stora 

möjligheter till detta, då det finns skärmar mellan dem, så är de ändå åskådare åt varandra. Trots att 

dagspersonalen på kontoret inte pratade med varandra i någon större utsträckning, var medlemmarna i 

deras grupp fullt medvetna om vilket beteende som var önskvärt, t.ex. att allt fokus ska läggas på

arbetet, man ska inte ställa frågor eller be om hjälp och inte umgås utanför arbetstid. De hade även 

vissa vanor, som att A skulle få ha igång musik på låg volym ibland, vilket tyder på att 

dagspersonalen var mer än en formellt sammansatt arbetsgrupp. Den var snarare vad Asplund kallar 

för ”en äkta grupp” (Asplund;1987:24), med tanke på att medlemmarna hade en gemensam historia, 

framtid och mål på företaget, samtliga på kontoret hade arbetat där tillsammans sedan ett par år, och 
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att de hade utvecklat egna oskrivna regler som de ovan nämnda. 

7.3 Sociala relationer 

För att undersöka om det finns en konkret socialitet bland nattpersonalen bör vi mot bakgrund av 

förståelsen om vad konkret socialitet innebär, undersöka sammanhang där sociala relationer 

förekommer bland företagets anställda, både ofta och mer sällan. Eftersom sociala interaktioner 

för det mesta visade sig hos nattpersonalen, är de också den grupp som i huvudsak analyseras i 

följande del. 

Den samhälleliga utvecklingen som Asplund tar upp i förklaringen av 

individualiseringsprocessen, där människor blivit allt mer abstrakta samhällsvarelser i samband 

med att de skärmats av från varandra och börjat leva mer självständigt (Asplund;1987:162), kan 

relateras till vad som sagts i intervjuer om företaget som helhet, förr jämfört med nu. Samtliga 

intervjupersoner tar upp den bristande gemenskap som numera finns, som ett resultat av att 

företaget vuxit och att möjligheterna till kommunikation och fysisk närhet mellan olika grupper 

av anställda minskat. Ett tydligt mönster som kommit fram bland nattpersonalen, var deras 

tendens att gå bortom gränserna för sin yrkesroll och kunna engagera sig i områden som inte 

tillhör denna roll. De förhöll sig mer informellt till varandra när de exempelvis diskuterade 

personliga erfarenheter, en handling som var frivillig och spontan. På så sätt styrdes inte deras 

gemenskap av regler eller formella positioner. Enligt Asplund är spontaniteten, precis som det 

personliga förhållningssättet, ett utmärkande kännetecken för konkret socialitet 

(Asplund;1987:157). Så som Stenberg förstår begreppet konkret socialitet hör det samman med 

sammanhang som inbjuder till att uttrycka sig och skapa sociala interaktioner med andra 

(Stenberg 2008:35). Något som bidrar till att skapa sådana sammanhang är normen som finns 

bland nattpersonalen, i synnerhet chaufförerna, om att stanna kvar och prata efter arbetstid. F 

uttrycker den på ett tydligt sätt när han får frågan om hur man ska agera som taxichaufför, 

speciellt när det dyker upp någon ny så försöker gruppen ta in denne i gruppen även om denne är 

lite reserverad. Enligt F går det inte att tvinga någon, men som han säger: ”Häng med på kvällen, 

följ med ut och prata, gå och ta en kaffe, eller stå och diskutera”. Enligt F, så får det komma 

självmant. Kontorspersonalens norm om att lägga övervägande fokus på sitt eget arbete och sitt 

ansvar, utan att visa större intresse för vad arbetskollegorna gör, skapar däremot ett sammanhang 
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som kräver att de förhåller sig abstrakt till varandra, dvs. som utbytbara objekt snarare än som 

unika personer. En aktivitet som i synnerhet nattpersonalen deltar i är att stanna kvar efter 

arbetstid. Majoriteten av dem påpekade i intervjuer att de brukar stanna kvar en stund för att 

kunna umgås och ha trevligt, vilket utifrån Asplund kan definieras som ett elementärt socialt 

beteende (Asplund;1987:206), då de är sociala för det socialas skull, och inte för att tjäna på det 

eller få någon yttre belöning. Faktumet att dagpersonalen på kontoret för det mesta avstod från 

sociala interaktioner, för att spara tid eller lyckas vara mer produktiva i sina arbetsuppgifter, 

avslöjade att de i högre grad uppvisade ett motiverat beteende (Asplund;1987:210). I en grupp, så

som Asplund förstår begreppet, är medlemmarnas interaktioner styrda av regler, normer och 

fördomar, vilket begränsar den sociala responsiviteten (Asplund;1987:24). När de anställda på

företaget befann sig i situationer där de behövde anpassa sig till sin yrkesroll, och därför höll sig 

till arbetsrelaterade ämnen samt gjorde färre försök att socialisera sig med varandra, kan de 

jämföras med individers beteende i en sådan ”äkta” grupp. I vårt långa samtal med nattpersonalen 

däremot, gjorde öppenheten och den tillåtande stämningen det acceptabelt med ett spontant 

handlande, som t.ex. att visa upp tatueringar och att fritt hoppa mellan samtalsämnen. 

Gruppmedlemmarnas beteende i denna situation var inte styrt av några yttre krav eller normer, 

vilket gjorde dem mer benägna att svara an socialt på varandra. En sådan grupp kan liknas vid det 

Asplunds kallar en elementär gemenskap, dvs. flera personer som responderar socialt på varandra 

för sakens skull, utan att ha andra yttre motiv till sitt beteende (Asplund;1987:206). Till skillnad 

från hur det praktiska arbetet ska utföras finns inga formella regler för att visa hänsyn och 

omtanke, utan det är ett val som var och en av de anställda tar initiativ till. Genom att 

chaufförerna har en norm om att utföra tjänster och gentjänster åt varandra i arbetet, samt i större 

utsträckning än dagspersonalen tar initiativ till samarbete och att spontant hjälpa varandra, 

fördelar de engagemanget jämt mellan sitt eget arbete och deltagandet i andras. En sådan 

balanserad växelverkan mellan informellt, empatiskt beteende och arbetsrelaterat som också kan 

jämföras med en den växling som Stenberg menar att varje modern människa gör mellan att vara 

socialt responsiv och asocialt responslös, i samband med att hon rör sig mellan sin privata roll 

och samhällets offentliga roller (Stenberg 2008:34).

7.4 Samarbete 
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För att svara på huvudfrågan om hur de sociala relationerna ser ut på företaget bör vi först 

undersöka under vilka omständigheter som stimulerar sådana relationer. En rad faktorer som 

enligt Collins utmärker interaktionsritualer fanns både bland dag och nattpersonal, oavsett om de 

hade arbetsmässiga eller sociala relationer till varandra, vilket ligger bakom valet av titel på

denna del. Välmående, eller hög emotionell energi, är vidare ett viktigt element som båda 

grupperna visade sig ha som ett resultat av lyckade interaktioner. Collins teori om 

interaktionsritualer lyfter fram faktorer som belyser situationens betydelse för hur anställda 

växlar mellan att förhålla sig på ett socialt och arbetsrelaterat sätt till varandra, vilket leder till 

insikten om att förutsättningarna för utvecklandet av sociala relationer inte existerar som ett 

isolerat fenomen, utan ständigt uppkommer i samspel med arbetsrelationerna. Sociala relationer 

kommer till uttryck som en konsekvens av tidsmässiga hål eller pauser i det dagliga arbetet, men 

med tanke på att sådana pauser förekommer oftare bland nattpersonalen pga. deras 

arbetssituation, skapas tydligare förutsättningar för lyckade interaktioner och därmed även mer 

välbefinnande i denna grupp. Här nedan utforskas samspelet mellan sociala och arbetsrelaterade 

interaktioner mer i detalj. 

Den fysiska närhet som företagets anställda hade till varandra, under t.ex. fikapauser eller när de 

skulle byta av varandra, skapade möjlighet till rytmisk anpassning, så som Collins förstår 

begreppet. Det handlar både om koordination av rörelser och verbal anpassning som att vänta på

sin tur att prata i en konversation (Collins;2004:66). De tabbar som chaufförerna gjorde gav 

sällan upphov till konflikter, utan snarare till att de kunde retas med varandra och ha roligt åt det 

som hänt. Skrattet, som är ett icke-verbalt sätt att anpassa sig, är ett mycket framträdande element 

i denna situation, men det hände även att kontorspersonalen skrattade tillsammans. Enligt Collins 

kan skrattet föra människor närmare varandra på ett socialt plan och skapa en mer tillåtande 

stämning (Collins; 2004:65), vilket stämmer överens med öppenheten och den sociala atmosfären 

som fanns chaufförer emellan. Faktumet att både dag och nattpersonalen anpassade sig rytmiskt 

till varandra i respektive grupp, trots att detta var tydligare bland de sistnämnda, för tankarna till 

det Stenberg säger om att interaktionsritualer kan ha olika intensitet (Stenberg 2008:125). Precis 

som Collins menar när han talar om konsekvenser av interaktionsritualer (Collins; 2004:48), 

skapades det en känsla av gemenskap som ökade graden av öppenhet bland deltagarna i 

konversationen med nattpersonalen där de delade med sig av en rad ganska känsliga ämnen som 

fobier, trauman och barndomsliv. Det var saker som de förmodligen inte hade tagit upp i en 
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vardaglig konversation eller under arbetstid då allt fokus hade legat på uppgifterna. Detta kan 

även belysa hur interaktionen bland nattpersonalen genererade höga nivåer av emotionell energi 

(Collins; 2004:102), De interaktionsritualer som var vanligast bland dagspersonalen innebar färre 

konversationer mellan deltagarna, att var och en klarade sig själv och att de inte räknade med 

någon hjälp från sina kollegor, vilket avslöjar låga nivåer av emotionell energi. De starka band 

och sammanhållning som skapas i en grupp gör att deltagarna blir lojala mot den enligt Collins. 

Vidare utvecklas en känsla för moral (Collins; 2004:48), dvs. en norm om vad som enligt gruppen 

är rätt och fel. Effekten av en sådan gruppmoral kan vara både positiv och negativ. Chaufförernas 

villighet att spontant hjälpa varandra kan liknas vid de kärleksfulla handlingar som gruppmoralen 

kan leda till enligt Collins. Den moral som fanns bland kontorspersonalen kan till skillnad från 

föregående grupp liknas vid individuellt ansvarstagande och självständighet. Medlemmarna i 

kontorspersonalens grupp visade lojalitet genom att respektera normen om självständigt arbete, 

och att det inte skulle finnas krav eller förväntningar på att någon annan skulle göra deras 

arbetsuppgifter. Spelet Wordfeud kan fungera som exempel på en symbol (Collins; 2004:97) som 

representerar och håller samman de anställda på hela företaget. De flesta började spela i samband 

med att de bekantade sig med sina kollegor och använder spelandet som ett sätt att knyta sociala 

band till varandra. På så sätt blir spelet ett samtalsämne som utmärker företagets anställda som 

grupp. Ett par gånger om året anordnade ledningen gemensamma aktiviteter för 

kontorspersonalen, där det ingick både dag och nattpersonal, vilket skapade förutsättningar för 

lyckade interaktionsritualer (Collins; 2004:48) eftersom de båda grupperna i sådana situationer 

befinner sig fysiskt nära varandra och deltar i samma aktivitet. Det var uppenbart att 

kontorspersonal och chaufförer agerade som två olika grupper med skilda kulturer. I intervjuerna 

framgick att det inte fanns lika mycket förståelse mellan grupper som inom den egna gruppen. 

Exempelvis var det en självklarhet bland chaufförer att de skulle prata och umgås på fikaraster 

eller en stund efter jobbet. I motsats till detta fanns det en gemensam uppfattning bland 

kontorspersonalen att de skulle gå hem så fort arbetstiden var slut. Varje subgrupp hade även 

vissa symboler (Collins 2004:88) och interna beteenden som de övriga grupperna inte kände till 

eller förstod sig på. Genom denna jämförelse blir det märkbart att samtliga ingredienser som ger 

upphov till en interaktionsritual enligt Collins (2004:48) fanns på företaget, men i olika former 

beroende på vilken grupp det rörde sig om. 
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8. Sammanfattning och slutsatser

I denna studie har vi undersökt relationerna bland personalen på ett taxiföretag genom deltagande 

observation och kvalitativa intervjuer. En upptäckt som gjorts med hjälp av Alvessons teori att 

företaget hade en organisationskultur där det fanns olika subkulturer som båda innehöll 

förutsättningar för upprätthållandet av sociala relationer. För de anställda på företaget innebar 

serviceyrket ett ständigt pendlande mellan olika roller flera gånger per dygn, vilket kunde 

förklaras på ett bra sätt med Ervin Goffmans dramaturgiska teori. Genom att växlingen mellan 

roller blev lättare att se, kunde vi även avgöra när anställda förhöll sig till varandra som kollegor 

jämfört med ett mer formellt förhållningssätt. Tack vare denna kunskap kunde vi skilja sociala 

relationer från arbetsmässiga sådana. Sociala relationer, som vi även förstår som konkret 

socialitet utifrån Asplund, visade sig i större utsträckning bland nattpersonalen än 

dagspersonalen, då de förstnämnda hade fler förutsättningar i form av tidsmässiga luckor och 

pauser i sitt dagliga arbete, vilket skapade utrymme för sociala interaktioner att uppkomma. 

Vidare upptäckte vi, med hjälp av Collins teori om interaktionsritualer, att sociala relationer 

respektive arbetsrelationer överlappar varandra och fungerar i samklang under de dagliga 

interaktionerna som sker på företaget, vilket uppfyllde syftet om att förstå hur dessa två typer av 

relationer är sammanvävda. 

En slutsats vi kommit fram till i vår undersökning har att göra med ledningens roll i skapandet av

sociala interaktioner bland de anställda, och kan kopplas till McDonald's studie (McDonald, 

2010). Här visade det sig att en ledning som uppmuntrar till gruppaktiviteter och känsla av 

samhörighet och gemenskap visar sig inverka positivt så väl på samarbetet kollegor emellan, som 

på deras upplevelse av arbetet. På vårt studerade företag hade ledningen en styrande roll där de 

inte deltog särskilt mycket i interaktionerna mellan de anställda. Med tanke på att ledningen 

befann sig på övre plan och övrig personal på den undre, kom de framför allt i kontakt med 

dagpersonalen, då de ständigt befann sig på samma plan. En konsekvens av detta blev att 

dagpersonalen i större utsträckning var tvungna att visa upp en formell mask pga. ledningens 

närvaro, jämfört med nattpersonalen som för det mesta var ute och körde taxi, och därmed fick 

större frihet socialt. I detta sammanhang är företagets fysiska uppbyggnad av betydelse. Tid var 

också en viktig del av arbetssituationen (Shier & Graham, 2010) på företaget, samt en avgörande 

faktor som gjorde att dag och nattpersonalen fungerade på olika sätt. Med tanke på att den 
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sistnämnda gruppen valde att utnyttja raster och andra luckor i schemat genom att umgås med 

varandra, ökade också potentialen för skapandet av sociala relationer i denna grupp. 

Ytterligare en slutsats var att chaufförsgruppen bildade en gemenskap som var mer socialt 

responsiv jämfört med kontorspersonalen, vilket också tyder på en konkret socialitet. 

Chaufförerna förhöll sig till varandra främst utifrån sin sociala roll istället för den yrkesmässiga 

rollen, till skillnad från kontorspersonalen. Detta faktum gav upphov till att de två grupperna 

skapat två vitt skilda subkulturer med olika normer, värderingar och symboler. Arbetssituationen 

bland kontorspersonalen innehöll en spänd atmosfär, en individinriktad inställning till arbetet. 

Informella samtal undveks, vilket bidrog till att nykomlingar i gruppen fick svårt att känna sig 

välkomna. Chaufförernas gemenskap utmärktes å andra sidan av en öppen atmosfär som inbjöd 

till sociala interaktioner. Att stanna kvar och samtala efter arbetstid var vanligt i denna grupp, då

de lade stor vikt vid att kunna umgås även informellt, vilket också gjorde att nykomlingar lätt 

integrerades i gruppen. En slutsats som hör ihop med detta i Fjellanders studie är att sociala band 

kan bidra till gemenskap och inkludering (Fjellander, 2011). Den konkreta socialiteten kom 

framför allt till uttryck i chaufförernas sätt att samarbeta. Genom den höga grad av social 

responsivitet som fanns i denna grupp skapades även större utrymme åt några egna initiativ och 

spontant samarbete. Medlemmarna hade här ett gruppinriktat beteende, då de fördelade sitt 

engagemang jämt mellan sitt eget och andras arbete, medan kontorspersonalens beteende var mer 

individinriktat och samarbete uppstod enbart om arbetet krävde det. Vi kan genom detta se att 

chaufförerna hade en gemenskap som inte var reglerad eller styrd av ledningen, till skillnad från 

kontorspersonalen. Chaufförerna hade en villighet att spontant hjälpa varandra och ett altruistiskt 

förhållningssätt som också tyder på förekomsten av en gruppmoral enligt Collins. Bland dem 

fanns en medvetenhet om att de har ett delat ansvar och att kollegorna är villiga att hjälpa till, 

vilket gör att den enskilde medlemmens beteende sällan gav upphov till konflikt. Eftersom det 

gjordes gemensamma försök att bevara samarbetet när en konflikt uppstod kunde även dessa 

lösas på ett konstruktivt sätt i chaufförsgruppen. Välbefinnande var ett element som förekom i 

högre grad i sociala relationer än i arbetsmässiga, vilket kan jämföras med Asplunds koppling 

mellan välmående och konkret socialitet. Beroende på vilken typ av relationer som var mest 

framträdande i en grupp skapades en viss atmosfär som inverkade på gruppdeltagarnas känsloliv. 

Genom intervjuer framgick att de anställda mådde bra av att känna sig värdefulla som personer 

och inte bara som kollegor. Bland chaufförerna uppstod fler sociala interaktioner och därmed en 
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större känsla av öppenhet och samhörighet, vilket tyder på höga nivåer av emotionell energi eller 

positiva känslor hos medlemmarna. Bland kontorspersonalen var atmosfären däremot mindre 

tillåtande och arbetsmässiga relationer prioriterades över det sociala, vilket gjorde att 

medlemmarna upplevde mindre välbefinnande och lägre nivåer av emotionell energi. Umgänget 

med arbetskollegor på fritiden var ett inslag som också visade att de anställda trivdes 

tillsammans. Med tanke på att chaufförsgruppen självmant skapade utrymme för sociala 

interaktioner och gemensamma aktiviteter utanför arbetet tydde det också på att deras grupp lade 

stor vikt vid den sociala dimensionen, då denna fick medlemmarna att må bra. Deltagandet i en 

gemenskap visar i flera fall på välbefinnande hos de anställda på företaget i stort, t.ex. en allmän 

önskan om att umgås mer på företaget genom anordnade aktiviteter eller små raster. 

Utifrån vår uppfattning utgör chaufförsgruppens gemenskap en konkret socialitet på företaget. 

Bland dem har det skapats en öppen atmosfär, gruppmoral, altruistiskt beteende samt vilja att 

interagera och hitta på saker tillsammans både inom och utanför jobbet. Sociala relationer på

företaget som helhet kan liknas vid en växande spiral av fenomenen gemenskap, samarbete och 

välmående som ömsesidigt förstärker varandra. Eftersom dessa överlappar varandra är det svårt 

att avgöra vart den ena börjar och den andra slutar. Det är lika svårt att urskilja vart gränsen går 

mellan en social relation och en arbetsrelaterad sådan, då alla relationer (även kontorspersonalens 

mest formella) i någon grad tycks innehålla element som välbefinnande och samarbete. 

9. Reflektioner 

I denna studie valde vi att använda deltagande observationer för att få ett utifrånperspektiv på

företaget och kunna skapa oss en övergripande uppfattning av organisationskulturen som fanns 

där. Denna metod gjorde det möjligt för oss att iaktta vart, d.v.s. i vilka grupper och på vilka 

platser, som sociala och arbetsmässiga interaktioner uppstod rent praktiskt. Anledningen till att vi

valde att även ha kvalitativa intervjuer var för att vi ville få en djupgående förståelse för 

intervjupersonernas upplevelser av sociala och arbetsmässiga relationer sinsemellan. Vi tror att 

användningen av både observationer och intervjuer bidrog till att skapa en bred och rättvis bild av 

företaget, samt mycket empiri att utgå ifrån. En nackdel med detta var svårigheten att bedöma 
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vilket material som var väsentligt för vår studie, och vilket material som behövdes filtreras bort. 

Ett annat möjligt metodval hade varit enbart intervjuer eller en enkätundersökning, vilket å andra 

sidan inte hade gett oss samma praktiska överblick. Vi hade i detta fall fått skapa oss en bild av 

företaget som var helt baserat på intervjupersonernas svar, vilket hade blivit problematiskt om de 

inte svarat ärligt. Enbart observationer hade också varit en alternativ metod, dock med en 

huvudfråga som riktar in sig mer på icke-verbalt beteende och iakttagbara faktorer. En nackdel 

med detta är risken för att bli begränsade av vårt teoretiska forskarperspektiv och därigenom göra 

feltolkningar. Vad gäller vårt teorival gjordes det med begreppet ”sociala relationer” i åtanke, 

vilket kan ha vinklat vårt perspektiv och gjort att vi tonat ner eller utelämnat vissa aspekter av 

taxiföretaget som kan ha varit av betydelse för huvudfrågan, t.ex. företagets ekonomi, konkurrens 

från andra företag samt de anställdas bakgrund, kön, klass och ålder. En nackdel med vårt val av 

teori kan vara att samtliga teoretiker, förutom Alvesson, talar om människan som social varelse i 

allmänhet och inte specifikt om sociala relationer på en arbetsplats. 

Faktumet att en av oss (Eleonora) arbetat på företaget tidigare kan ha gjort att respondenterna 

betraktade henne mer som arbetskollega än som forskare. I ett försök att inte låta detta påverka 

intervjupersonernas svar, var vi båda närvarande vid samtliga intervjuer och turades om att ställa 

frågor. Vi är medvetna om att det finns en risk för att vår studie kan påverka relationerna mellan 

de anställda, i synnerhet mellan de två grupper som jämförts, i samband med att all personal på

företaget får möjlighet att ta del av studien. Därför kommer vi att inledningsvis presentera den för 

ledningen, så att de sedan kan ta ställning till hur studien på ett lämpligt sätt kan användas för att 

öka välbefinnandet och förståelsen för sociala relationer inom företaget. 

Orsaken bakom både vår och Fjellanders liknande slutsatser om att sociala relationer genererar 

välmående (Fjellander, 2011) kan ha att göra med att båda undersökningar utspelar sig i moderna 

institutioner som präglas av ett linjärt tänkande och fokus på individuella prestationer. Fjellanders 

studie fann man att ungdomarna förväntades ta eget ansvar och själv ta ställning till 

familjeproblematik, arbetslivet och till samhället i stort, som ett resultat av 

individualiseringsprocessen. Till skillnad mot det ovan nämnda individualistiska tankesättet kan 

vår studie vara till nytta i framtida forskning för att belysa den sociala aspekten i arbetslivet. Vår 

förhoppning är att denna studie kan användas som en källa till lärdom och ökad medvetenhet om 

värdet av sociala relationer, i synnerhet när det gäller förbättrat välmående bland personalen på

det företag som vi studerat. När anställda samarbetar för att de vill och inte för att de är tvungna 
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skapas ett motiverat samarbete även på det arbetsmässiga planet. Här ligger ytterligare ett värde 

av sociala relationer i form av förbättrad effektivitet och vinst åt företaget. Sociala relationers 

betydelse för ett företags effektivitet är också en aspekt som skulle kunna vara lämplig att 

utveckla i framtida undersökningar. Följande citat ger ett belysande exempel på den sociala 

drivkraften som fanns hos en av företagets chaufförer (Q), då han utbrast: 

"Jag har lärt mig att på detta företag kan man inte bli rik på att köra taxi, så då får man ha det trevligt istället" 
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