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In society today the boundaries between and individual’s personal life and work 
commitment is not always clear. The relationship between an employer and an 
employee is an important aspect of the individual’s work. This study examined how a 
friendship between the employer and the employee can affect the sense of coherence 
and how power can affect the relationship. The questions in this study was based on 
how friendship between an employer and employee promote or inhibit the sense of 
coherence and how friendship is affected by power. Previous research showed that there 
are different functions within an organization that can affect friendship at work and that 
this can affect an individual and his or hers commitment towards the organization in a 
positive way. The study had a qualitative approach and was based on semi-structured 
interviews with two employees and two employers. The study was based on theoretical 
points from the dramaturgical analysis, sense of coherence and Ahrnes theoretical view 
on friendship and power.  The study showed that a friendship between an employer and 
employee can promote the sense of coherence, but also inhibit the sense of coherence, 
if the relationship affects to what degree the individual performs at work. The study 
also showed that power can affect the relationship since the employer is expecting to 
be treated the same way at work as in their private relationship. The study came to the 
conclusion that there are benefits for an employee who has a friendly relationship with 
the employer, where better working hours and a greater transparency in the organization 
were two of them. 
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Sammanfattning 
 
I dagens samhälle är gränserna mellan en individs privat- och arbetstid inte alltid 
tydliga. Relationen mellan en chef och medarbetare är en viktig aspekt i en individs 
arbetsliv. Denna uppsats undersökte hur en vänskaplig relation mellan en chef och 
medarbetare kan påverka känslan av kasam och hur maktrelationen mellan en chef och 
medarbetare inverkar på deras vänskapliga relation. Frågorna som uppsatsen utgick 
från var hur en vänskaplig relation mellan en chef och medarbetare kan främja och 
hämma känslan av kasam och hur den vänskapliga relationen påverkas av makt. Den 
tidigare forskningen visade på att det finns olika funktioner inom en organisation som 
kan påverka vänskapliga relationer och att den vänskapliga relationen kan påverka en 
individs engagemang gentemot sin organisation positivt. Uppsatsen hade en kvalitativ 
ansats och utgick ifrån semi-strukturerade intervjuer där två medarbetare och två chefer 
intervjuades. De teoretiska utgångspunkterna som studien utgick från var den 
dramaturgiska ansatsen, kasam och Ahrnes teori om vänskap och makt. Studien visade 
att en vänskaplig relation mellan en chef och medarbetare kan främja känslan av kasam 
men även hämma den om relationen påverkar till vilken grad individen utför sina 
arbetsuppgifter korrekt. Studien visade även att makt påverkar relationen på ett sätt som 
gör att den individ som har chefsrollen i relationen förväntar sig att bli behandlad på 
samma sätt under arbetstid som privat. Studien kom även fram till att det finns förmåner 
för en medarbetare som har en vänskaplig relation till sin chef där bättre arbetstider och 
större insyn i organisationen var två av dem. 
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1. Inledning 
	
I dagens samhälle är gränserna mellan en individs arbets- och privatliv inte alltid 

tydliga. Michael Allvin et al (1998:1) skriver att arbetslivet kan beskrivas som gränslöst 

där fokus ligger på flexibilitet och att en förskjutning har skett när det kommer till 

arbetslivets tids- och rumsstruktur, som gör att individers sociala relationer med familj 

och vänner hamnar i skymundan. Allvin et al (1998:9) skriver att förskjutningen kan ha 

lett till en instrumentalisering av de sociala relationerna då individer väljer att umgås 

mer med sina kollegor för att ta del av det informella informationsflödet. Att ha bra 

relationer med sina kollegor och chefer kan vara en förutsättning för att individer ska 

kunna klara av sina arbetsuppgifter och ett mer flexibelt arbete.  

 

Kasam är en teori utvecklad av Antonovsky (2005) som tar upp hur begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet kan påverka till vilken grad en individ känner känslan 

av att tillhöra ett sammanhang.  Enligt Antonovsky (2005:43) står till vilken grad en 

individ känner att arbetsplatsförhållandet är begripligt, hanterbart och meningsfullt i 

relation till hur bra individen kan komma att hantera problem som kan uppstå i sitt 

arbete. I kasam är bra relationer mellan kollegor och chefer en viktig aspekt i att finna 

en känsla av sammanhang. Därför blir relationen mellan kollegor och chefer en viktig 

del av en individs välmående inom sin organisation. 

1.1 Problembakgrund 
	
En intressant aspekt när det handlar om relationer på en arbetsplats, är den mellan 

medarbetare och chef. I den relationen kan det finnas en balansgång där chefen behöver 

kunna ha en vänskaplig relation med sina anställda som inte påverkar chefens roll på 

arbetsplatsen eller arbetssituationen på ett negativt sätt. Då en chef och en medarbetare 

har olika befattningar inom en organisation, finns en formell auktoritetsskillnad i 

relationen då chefen är högre upp i den organisatoriska hierarkin.  

 

 

 

En problematik som kan uppstå är om den vänskapliga relationen mellan medarbetaren 

och chefen flyter över till deras arbetsrelation, då det kan resultera i att chefens 
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auktoritet blir underminerad. Å andra sidan kan en vänskaplig relation mellan en 

medarbetare och chef ha en positiv inverkan, på så vis att relationen kan hjälpa 

individen att känna en känsla av sammanhang inom organisationen.  

1.2 Syfte 
	
Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för hur vänskapliga relationer 

mellan chef och medarbetare kan påverka en chef och medarbetares känsla av 

sammanhang. Uppsatsen ämnar även belysa hur makt kan påverka den vänskapliga 

relationen mellan en chef och medarbetare. 

1.3 Frågeställningar  
 
Hur kan en vänskaplig relation mellan en chef och medarbetare främja och hämma 

känslan av kasam? 

 

Hur kan makt påverka den vänskapliga relationen  mellan en chef och medarbetare? 

1.4  Avgränsning 
	
Att undersöka vänskapliga relationer på en arbetsplats kan vara stort och brett. Därför 

har jag valt att avgränsa mig till att undersöka hur vänskapliga relationer ur ett chefs- 

och medarbetarperspektiv kan påverkas av makt och känslan av kasam istället för  

vänskapliga relationer som helhet. Makt är också ett brett fenomen och därför har 

studien avgränsats till att undersöka makt i relation till beroende och hur det 

förhållandet kan prägla en chef och medarbetares vänskaplig relation. Studien har även 

avgränsats till Örebro 

1.5  Disposition 
	
Efter detta avsnitt följer en presentation av tidigare forskning och sedan uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter. Därerfter följer ett metodavsnitt där uppsatsens 

tillvägagångssätt presenteras och insamlandet av det empiriska materialet samt etiska 

reflektioner diskuteras. Avslutningsvis följer ett avsnitt där uppsatsens resultat 

redovisas i form av en analys och slutsatser, som avslutas med en diskussion och förslag 

till vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenteras den tidigare forskning som uppsatsen utgår från. 

Forskningskapitlet är kategoriserat till olika teman som jag finner relevanta för 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Som avslutning till varje tema följer en 

motivering till varför den tidigare forskningen är relevant för uppsatsen. 

 

Sökorden som användes vid sökningen av den tidigare forskningen var först 

relationship + meaningfulness + workplace. Andra kombinationer som användes var 

friendship + workplace + jobsatisfaction och workplace friendship + job satisfaction.  

Med hjälp av sökorden identifierades artiklar som tillsammans bildar den tidigare 

forskningen som redovisas i detta kapitel. Sökningen skedde främst i sociological 

abstracts men kombinerades även med google scholar där artiklarna som valdes enligt 

min granskning har vetenskaplig relevans och kvalitet. 

2.1 Engagemang gentemot sin arbetsplats 
	
Hudson (2010) har gjort en avhandling som undersökte länken mellan anknytningsteori 

och engagemang gentemot sin arbetsplats. Studien gjordes i USA och utgick från en 

online enkät som besvarades av 239 individer som hade någon form av organisatoriskt 

engagemang.  I sin avhandling skriver Hudson att det finns många studier som visar på 

att en individs engagemang gentemot sin arbetsplats kan vara en viktig faktor när det 

handlar om organisationens framgång och lönsamhet. Engagemanget kännetecknas av 

till hur stor del de anställda känner sig som en del av organisationens visioner, 

värderingar och hur villiga de anställda är att möta organisationens förväntningar 

(Hudson, 2010:1). 

 
I sin avhandling kopplar Hudson en anställds engagemang gentemot sin organisation 

till Bowlbys (1969, refererat i Hudson, 2010) anknytningsteori.  Teorin kan beskrivas 

som ett ramverk när det kommer till beskrivandet av relationer mellan individer. Om 

en individ möter konflikter eller känslan av ångest, aktiveras anknytningssystemet och 

individer tar till olika strategier för att kunna hantera de negativa känslorna (Hudson, 

2010:2).   
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Därför kan anknytningsteorin påverka till vilken grad de anställda känner ett 

engagemang mot sin organisation med avseende på hur mycket tid och energi en 

anställd väljer att lägga på sin arbetstid samt till hur stor del de anställda väljer att stötta 

sin organisation (Hudson, 2010:2). Studien kom fram till att det finns en skillnad i till 

vilken grad en individ känner ett engagemang mot sin organisation beroende på vilket 

anknytningssystem den anställde har. Ett säkert anknytningssystem som handlar om en 

god självbild genererade en positiv attityd gentemot sin organisation och därmed ett 

högre engagemang än de anställda med ett osäkert anknytningssystem (Hudson, 

2010:63). 

 

Hudsons avhandling är relevant till studien i och med att den diskuterar och 

problematiserar hur en individs engagemang kan gynna organisationen. 

Anknytningssystem i relation till studien kan då bli att en vänskaplig relation mellan en 

chef och en medarbetare kan agera som ett anknytningssystem som motverkar negativa 

känslor och på sådant vis skapar ett starkt kasam i och med att den anställde känner 

genom sin vänskapliga relation med sin chef ett stöd i arbetet med sina arbetsuppgifter. 

 

Leana och Van Buren (1999) gjorde en teoretisk studie om organisatoriskt socialt 

kapital och utformade även en modell angående komponenter och konsekvenser av 

kapitalet. Leana och Van Buren har valt att beskriva de sociala relationer som existerar 

inom en organisation som ett organisatoriskt socialt kapital. Kapitalet skapas genom att 

de anställda bildar ett kollektiv som strävar efter samma mål och att det sedan byggs 

upp genom de relationer som existerar mellan de anställda (Leana & Van Buren, 

1999:538). Det organisatoriska sociala kapitalet kan ha positiva effekter för en 

organisation i form av en ökad arbetsprestation, dock tar det lång tid att bygga upp 

kapitalet samtidigt som det enkelt kan raseras genom att en individ väljer att svika det 

förtroendet kollektivet är uppbyggt på (Leana & Van Buren, 1999:544ff). 

 

Morrison (2004) gjorde en kvantitativ studie om länken mellan negativa förhållanden 

på arbetsplatsen och hur det påverkar organisationen. Studien utgick från enkäter där 

412 individer svarade som kom från olika branscher och länder. Av de 412 individer 

som svarade på enkäten var 277 av dem från Nya Zeeland och resterande var från olika 

länder.  
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Morrison skriver att nära relationer som uppstår på en arbetsplats är en vidareutveckling 

av formella relationer som redan existerar på arbetsplatsen, vilket gör att relationerna 

upprätthålls genom den organisatoriska kontexten (Morrison, 2004:114). Trots att det 

existerar tidigare forskning om hur vänskapliga relationer kan fungera på arbetsplatsen, 

saknas det kunskap om hur de fungerar och vad som händer om gränserna suddas ut 

mellan den privata och professionella relationen (Morrison, 2004:114). Morrison 

kopplar sina utgångspunkter till Maslows teori om motivation och hierarkin av behov. 

Hierarkin av behov innebär att om behov som tillhör den lägre nivån tillfredsställs, kan 

de behov som tillhör den högre nivån uppstå (Morrison, 2004:114).  

 

Vidare kan behoven som tillhör den högre nivån av hierarkin fungera som en motivator 

inom den organisatoriska kontexten och som i sin tur kan påverka 

arbetstillfredsställelsen (Morrison, 2004:114).  Genom sin studie kom Morrison fram 

till att de individer som har upplevt åtminstone en negativ relation på sin arbetsplats 

tenderade till att vara mindre nöjda och hade ett lägre engagemang gentemot sin 

organisation (Morrison, 2004:340). 

 

Morrisons studie är relevant för uppsatsen i och med att den behandlar vänskapliga 

relationer på en arbetsplats. Att studien tar upp att en vänskaplig relation kan påverka 

en anställds engagemang gentemot sin organisation, blir även relevant för uppsatsen i 

och med att det då kan ses som att en vänskaplig relation mellan en chef och en anställd 

kan fungera positivt för känslan av kasam inom sin organisation. 

 

Raymond et al (2012) gjorde en kvantitativ studie som undersökte chefer och 

medarbetares åtagande gentemot sin organisation. Studien var baserad på enkäter där 

individer som arbetade på ett säljföretag i USA deltog. 438 individer som deltog var 

individer som ingick i ett säljteam. Vidare deltog 48 individer som hade en chefsroll 

över de 438 säljarna. Ett affektivt åtagande till organisationen handlar om de anställdas 

emotionella hängivenhet med avseende på hur de identifierar och involverar sig inom 

sin organisation.  

 

 

För anställda som har ett starkt affektivt åtagande till sin organisation, spelar deras chef 

en stor roll.  (Raymond et al., 2012:466).  För de anställda kan deras chef ses som en 
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framträdande figur då relationen mellan en chef och anställd under samspelet på 

arbetsplatsen kan vara intensivt. En individ med en chefsposition kan även bli sedd från 

de anställdas perspektiv som den som representerar organisationen och därmed den 

individ som kan ge de anställda den information de behöver med avseende på sociala 

signaler som står i relation till deras identitet som en organisationsmedlem (Raymond 

et al., 2012:467). 

 
Studien kom fram till att de anställdas affektiva åtagande till sin organisation står i 

relation till vilken grad deras chef känner samma åtagande. Hos de chefer som hade 

ett positivt affektiv åtagande till sin organisation, blev de anställda påverkade i och 

med att deras arbete var mer effektivt. Studien visade även att de anställda som blev 

påverkade i större grad av deras chefs affektiva åtagande, var de anställda som ansågs 

vara lägre ner i makthierarkin inom organisationen (Raymond et al., 2012:472). 

 

Att en anställd kan känna ett större engagemang gentemot sin organisation om deras 

chef har ett affektivt åtagande är relevant för denna studie i och med att den visar hur 

den emotionella delen av en vänskaplig relation mellan en chef och en medarbetare 

kan fungera positivt för en anställds engagemang inom organisationen och som i sin 

tur kan fungera främjande för känslan av kasam. 

	
Mao (2009) gjorde en kvantitativ studie i Taiwan om hur vänskapliga relationer på 

arbetsplatsen påverkas av byråkrati. Studien baserades på en enkät där 408 individer 

svarade. Individerna som deltog kom från fyra sektorer: den medicinska sektorn, 

banksektorn, regeringssektorn och den akademiska sektorn. Enligt Mao kan vänskap 

på arbetsplatsen definieras som en informell och personlig interaktion som sker inom 

ramarna för arbetsplatsen (Mao, 2009:256). Vänskapliga relationer på arbetsplatsen kan 

ha positiva funktioner som att relationen blir till ett stöd och även ett sätt att dela 

information med varandra, som kan påverka hur bra individen trivs på sin arbetsplats 

och även reducera risken för att den anställde väljer att säga upp sig (Mao, 2009:256). 

En brist på vänskapliga relationer kan påverka de anställdas förmåga att sköta sina 

arbetsuppgifter, som i sin tur kan ha en negativ effekt på själva arbetsprocessen och 

effektiviteten (Mao, 2009:256).  

Trots att vänskapliga relationer kan ha negativa funktioner som favorisering och en 

ökad risk för skvaller, brukar individer med en chefsposition se positivt på vänskapliga 
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relationer (Mao, 2009:256).  De negativa effekter en vänskaplig relation kan medföra 

anser oftast cheferna som hanterbara, genom bland annat de generella regler som 

existerar på arbetsplatsen (Mao, 2009:256). 

 

Maos studie om vänskapliga relationer på arbetsplatsen är relevant för denna studie i 

och med att den både diskuterar fördelar och nackdelar med vänskapliga relationer på 

arbetsplatsen. Det är viktigt att även problematisera vänskapliga relationer och vilka 

negativa effekter de kan ha inom en organisation istället för att bara fokusera på de 

positiva, vilket Mao gör. Därför blir studien relevant i och med att en vänskaplig 

relation mellan en chef och medarbetare både kan ha positiva men även negativa 

funktioner inom en organisation. 

	
Ett engagemang gentemot sin arbetsplats kan fungera som ett positivt resultat av 

vänskapliga relationer på arbetsplatsen. Den tidigare forskningen som presenterats 

under detta avsnitt visar på att en vänskaplig relation på arbetsplatsen kan fungera som 

ett stöd i individens hantering av negativa känslor som kan uppstå i arbetslivet. Då 

uppsatsen undersöker vänskapliga relationer mellan en chef och medarbetare kan 

vänskapligheten på arbetsplatsen ses som ett sätt för en individ att hantera negativa 

känslor då de inom sin vänskaplighet kan finna ett stöd och få hjälp av sin chef med 

bland annat arbetsuppgifter . Då goda relationer är en del av kasam och hanterbarheten 

kan den tidigare forskningen i detta kapitel agera som stöd för hur vänskapliga 

relationer på arbetsplatsen kan påverka en individs kasam på ett positivt sätt. Att den 

tidigare forskningen även tar upp hur bakomliggande mekanismer som favorisering, 

skvaller och informationsutbyte kan påverka relationen undermedvetetet är relevant för 

studien då det visar på hur en vänskaplig relation både kan vara positiv och även negativ 

för känslan av kasam. 

2.2 Vänskapliga relationer på arbetsplatsen och påverkande faktorer 
 

De faktorer som kan påverka vänskapliga relationer kan delas in i personliga och 

kontextbaserade faktorer, där de personliga faktorerna kan vara personlighet och likhet 

(Mao, 2009:256). De kontextbaserade faktorerna kan enligt Mao delas upp i 

arbetsplatsen och externa faktorer, där arbetsplatsen innebär arbetsfördelning, vilken 

befattning individen har inom organisationen och den organisatoriska hierarkin (Mao, 
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2009:256).  De externa faktorerna kan handla om vilken livssituation individen befinner 

sig i och vilka fritidsaktiviteter individen har (Mao, 2009:257).  

 

Att en organisation är mer byråkratiskt styrd kan påverka de vänskapliga relationerna 

på arbetsplatsen genom att hjälpinsatser medarbetare emellan snarare blir till ett krav 

än något baserat på en relation individerna emellan (Mao, 2009:257).  Då en 

organisation som är mer byråkratiskt styrd även kan vara mer stelt uppbyggd på 

formella regler och procedurer, kan en negativ effekt på de vänskapliga relationerna 

uppstå i och med att de anställda snarare måste lägga fokus på den information som 

krävs för att följa regler och procedurer (Mao, 2009:257). 

 

Studien kom fram till att en byråkratisk organisation skapar en organisatorisk attityd 

som kan komma att påverka hur de anställdas vänskapliga relationer kommer att se ut 

på en större skala. I en byråkratisk organisation kan de anställda dämpa sin önskan om 

en vänskaplig relation på arbetsplatsen på grund av de negativa känslorna byråkrati kan 

skapa. Studien kom även fram till att det kan bero på att de anställda inom en 

byråkratisk organisation snarare måste tänka på sin egen överlevnad inom 

organisationen än önskan om att forma vänskapliga relationer på arbetsplatsen (Mao, 

2009:263). 

 

Att hur en organisation är styrd kan påverka om vänskapliga relationer på arbetsplatsen 

kan uppstå är en intressant aspekt att ta upp. Det visar på att vänskapliga relationer på 

en arbetsplats kan hämmas av andra faktorer runt omkring trots att viljan till att skapa 

en vänskaplig relation på arbetsplatsen existerar. Det kan även visa på att en vänskaplig 

relation på en arbetsplats kan bli motverkad av en organisation med avseende på att om 

den är bryåkratiskt styrd finns det bara ett fokus på prestation. I ett sådant arbetsklimat 

kan det finnas svårigheter i att skapa vänskapliga relationer med sin chef eller 

medarbetare, vilket även kan hämma känslan av kasam då meningsfullheten i form av 

goda relationer inte existerar. 

 

Morrison (2004) skriver att det kan finnas en ojämställdhet inom vänskapliga relationer 

på arbetsplatsen. Då den vänskapliga relationen kan sträcka sig över den 

organisatoriska hierarkins gränser, kan det innebära att den ena parten i relationen har 

bättre möjligheter och enklare att få belöningar än den andre (Morrison, 2004:115).  
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Vänskapliga relationer på arbetsplatsen kan dock ha en positiv effekt när det handlar 

om de anställdas upplevelser av sitt arbete och deras organisatoriska åtagande vilket 

gör att arbetstillfredsställelsen ökar och riskerna för att de anställda säger upp sig 

minskar (Morrison, 2004:126). 

 

Att det kan existera en ojämställdhet inom en vänskaplig relation på arbetsplatsen är 

relevant för studien i och med att den har ett fokus som handlar om ett maktperspektiv. 

En vänskaplig relation mellan en chef och medarbetare är en relation som sträcker sig 

över hierarkins gränser inom en organisation. Därför blir Morrisons studie relevant till 

uppsatsen, då den behandlar hur ojämställdhet kan prägla en vänskaplig relation på 

arbetsplatsen i form av belöningar och möjligheter som i sin tur kan bli till en form av 

makt. 

 

Den tidigare forskningen om vänskapliga relationer som presenterats under avsnittet 

kan vara relevant för uppsatsen i och med att den fokuserar på vänskapliga relationer 

på arbetsplatsen. Då den tidigare forskningen tar upp vilka faktorer som kan påverka 

den vänskapliga relationen  både i positiv och negativ bemärkning blir den relevant för 

uppsatsen. Att den tidigare forskningen även behandlar vänskapliga relationer på 

arbetsplatsen som sträcker sig över hierarkins gränser och hur organisationens styrning 

kan påverka relationen, är relevant för studien då en vänskaplig relation mellan en chef 

och medarbetare är en relation som kan vara hierarkiskt ojämställd på grund av deras 

olika positioner inom organisationen. Att den tidigare forskningen även tog upp hur 

organisationens styrning kan påverkas, blir relevant i och med att en vänskaplig relation 

mellan en chef och en medarbetare kan påverka arbetet inom organisationen när det 

handlar om till exempel beslutsfattning. 

2.3 Relationen mellan chef och medarbetare 
	

Stringer (2006) gjorde en studie i USA om hur Leader-member exchange teorin kan 

påverka arbetstillfredsställelsen. Studien hade en kvantitativ ansats där 57 brandmän 

fick besvara en enkät. LMX-teorin fokuserar på relationen mellan en chef och 

medarbetare (Stringer, 2006:126).  

Ett LMX-ledarskap handlar om en arbetsrelaterad social utbytesrelation där det kan 

finnas psykologiska fördelar att få som till exempel tillit, stöd och ökad självkänsla. 
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Fördelarna inom detta ledarskap är inte enbart reserverad för chefen utan den anställde 

får också ta del av fördelarna och båda parternas motivation kan öka genom LMX. Det 

existerar olika dyader inom LMX där den vertikala dyaden handlar om att ledaren 

formar en individuell relation med sina anställda och utbytet som sedan sker inom 

relationen är det som formar relationen. Ingen relation mellan en chef och anställd är 

densamma utan alla har olika unika karaktärsdrag som definierar relationen däremellan.  

Dyaderna inom LMX kallas för in- och utgrupper och definieras genom hur väl chefen 

fungerar med den anställde och hur den anställde fungerar med chefen. I in-gruppen 

finns det oftast enbart ett fåtal anställda som blivit utvalda av chefen att ingå i gruppen. 

 

De anställda som ingår i in-gruppen får ett högre förtroende av sin chef och blir även 

behandlade med respekt. De som ingår i in-gruppen får även ta del av mer information, 

kan påverka sina arbetsförhållanden mer och kan även ses som chefens högra hand 

(Stringer, 2006:127f). Ut-gruppen är de anställda som har en formell relation med sin 

chef där de inte får lika mycket tillit och respekt som individerna i in-gruppen. Då de 

anställda som ingår i ut-gruppen enbart utför sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt och 

inte är lika kompatibel med sin chef, tenderar de att få mindre uppmärksamhet och färre 

möjligheter än andra (Stringer, 2006:128). 

 

Studien kom fram till att det finns en koppling mellan ett högt kvalitéts utbyte mellan 

en chef och medarbetare och till vilken grad de anställda känner sig tillfredsställda på 

arbetet. Studien bidrog även med en ny inblick i frågan hur en chef kan skapa ett högt 

kvalitétsutbyte med sina anställda där ett sätt att skapa utbytet kan vara att cheferna blir 

uppmuntrade till att använda sig av en ledarstil som inkluderar alla anställda. Studien 

visar även att när en anställd har ett högt kvalitétsutbyte med sin chef får den ta del av 

fördelar som till exempel ett ömsesidigt förtroende i relationen och stöd från sin chef 

som i sin tur kan leda till att de anställda arbetar mer effektivt och får ett större 

engagemang till sin organisation (Stringer, 2006:136). 

 

 

Tidigare forskning om LMX-teorin och hur den kan påverka arbetstillfredsställelsen är 

relevant för denna studie i och med att den visar på vilka fördelar en vänskaplig relation 

mellan en chef och medarbetare kan ge de båda parterna inom organisationen. Om 

fördelarna blir tillit, stöd och bättre självkänsla, kan en vänskaplig relation fungera 
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främjande för en individs kasam. Å andra sidan behandlar även den tidigare 

forskningen om LMX-teorin att det blir en särskiljning mellan de som är inne och ute 

vilket är relevant för studien i och med att en vänskaplig relation mellan en chef och 

medarbetare kan tänkas skapa ett maktövertag för de anställda som har en vänskaplig 

relation med sin chef och som därmed ingår i in-gruppen. 

	
Leana och Van Buuren (1999) skriver om det psykologiska kontraktet mellan en chef 

och anställd i sin artikel. Kontraktet bygger på löften där de båda parterna väljer att åta 

sig vad den andre förväntar sig, vilket kan bli till en viktig aspekt i medarbetarnas 

relation med varandra. En viktig komponent i kontraktet är att medarbetaren accepterar 

att det krävs hårt arbete för att bli belönad inom organisationen (Leana & Van Buuren, 

1999:246). Det psykologiska kontraktet skiljer sig dock från förväntningar, då 

förväntningar innebär vad den anställde förväntar sig att få ut av sin chef medan det 

psykologiska kontraktet bygger på ömsesidiga förpliktelser mellan medarbetaren och 

chefen (Leana & Van Buuren, 1999:246). Skillnaden blir då att det psykologiska 

kontraktet är uppbyggt på vad chefen har som skyldighet att ge sina anställda utifrån 

löftet om ett ömsesidigt utbyte (Leana & Van Buuren, 1999:246). 

 

Ho, Rosseau och Levesque (2006) gjorde en studie som undersökte hur det 

psykologiska kontraktet påverkar de anställdas känsla av förpliktelse mot sin 

organisation. Studien var både kvalitativ och kvantitativ som baserades på djup-

intervjuer och en enkät som en hel organisation fick svara på. Organisationen som 

deltog i studien var en forskningsavdelning inom en större organisation där 55 anställda 

svarade på enkäten.  Formella roller är en naturlig del av individers relation till sin chef, 

dock är det enligt studiens författare outforskat hur de formella rollerna påverkar en 

anställds övertygelser gentemot relationen de har med sin chef.  De anställda som har 

en mer inflytelserik position inom organisationen har det både enklare att få ta del av 

värdefulla resurser som information och status samt enklare att få en bättre relation med 

de som är högre upp i den organisatoriska hierarkin (Ho et al., 2006:459).  

Det psykologiska kontraktet kan handla om hur en individ upplever sina förpliktelser 

mot sin chef och vilka förpliktelser chefen i sin tur har att återgälda den anställde. Då 

förpliktelserna är en subjektiv känsla hos en individ, blir de påverkade av vilken 

upplevelse den anställde har av sin organisation (Ho et al., 2006:460). 
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Även sociala positioner påverkar hur de anställda upplever sin organisation. De 

anställda som har en fördelaktig position med avseende på nätverksrelationer, kommer 

även ha en mer positiv upplevelse av sin organisation då de upplever större resurser och 

fler möjligheter (Ho et al,. 2006:461).  Relationen mellan en chef och en anställd i 

kontrast till det psykologiska kontraktet handlar om ett socialt utbyte där de anställda 

bidrar till organisationen med förväntningen att organisationen i sin tur kommer att 

bidra med vissa fördelar tillbaka.  De anställda som har en fördelaktig position inom 

organisationen får det enklare att bidra till sin organisation genom att arbetsuppgifterna 

utförs på ett mer effektivt sätt än de anställda som finner sig själva i en mindre 

fördelaktig position. Då de anställda med en fördelaktig position bidrar till 

organisationen mer än andra, har de högre förväntningar på vad organisationen ska ge 

tillbaka till dem.  Då det psykologiska kontraktet bygger på känslan av förrpliktelser 

och att det inte behöver vara ömsesidigt från båda parter, kan det psykologiska 

kontraktet inom en organisation vara uppkommet ur informella källor som upplevelsen 

av arbetsplatsen och vad de anställda bidrar med (Ho et al., 2006:461f). 

 

Studien kom fram till att det kan finnas en koppling mellan de informella källorna och 

de anställdas psykologiska kontrakt. Det informella nätverket inom organisationen är 

det som påverkar den anställdas upplevelse av vad organisationen är skyldig den.  De 

anställdas upplevelse om hur de relaterar till sina medarbetare kan vara ett bidrag som 

leder till att nya kontakter skapas bland de anställda.  Bidraget kan leda till att de 

anställda väljer att engagera sig genemsamt i sin organisation som blir till ett stöd. Om 

rollen de anställda spelar i det informella nätverket flyter över till deras arbete kan det 

bidra till att förväntningar kring ett ömsesidigt utbyte med arbetsgivaren uppstår (Ho et 

al., 2006:476). 

 

 

 

Det pyskologiska kontraktet är relevant för studien då de komponenter som existerar 

inom kontraktet kan fungera främjande för en individs kasam, som till exempel att 

fördelaktiga positioner inom organisationen kan leda till fler möjligheter för den 

anställde. Det psykologiska kontraktet blir relevant för studien då det tar upp 

komponenter som kan liknas vid tillit i en vänskaplig relation mellan en chef och 

medarbetare samtidigt som det även tar upp vilka förpliktelser en sådan relation kan  
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ha. Att det psykologiska kontraktet även har sin härkomst ur informella källor går att 

likna vid en vänskaplig relation mellan en chef och medarbetare i och med att relationen 

är av en informell karaktär. 

 

Wayne och Green (1993) gjorde en kvantitativ studie om hur LMX-teorin påverkar hur 

anställdas beteende och kopplade det till Goffmans intrycksstyrning. Studien baserades 

på enkäter som 73 sjuksköterskor som arbetade på ett stort sjukhus i Mellanvästern i 

USA fick besvara.  LMX- teorin utgår från att det finns en överordnad och en 

underordnad individ i en relation, där ett utbyte mellan dessa parter sker som både kan 

ha höga och låga kvalitéer. Teorin utgår även från att den individ som är överordnad 

kommer att ha olika kvalitétsutbytesförhållande med olika underordnade. De anställda 

som har ett högt kvalitétsutbyte med sin chef kan då refereras till som in-gruppen, 

medan de anställda som har ett lågt kvalitétsutbyte med sin chef då blir ut-gruppen. En 

viktig aspekt av LMX-teorin är att relationen inte enbart påverkar hur chefen beter sig 

mot sina anställda utan, den påverkar även hur de anställda beter sig mot sin chef 

Applicerar man LMX-teorin på det sociala utbytet mellan en chef och medarbetare blir 

reciprocitet en viktig aspekt att ta hänsyn till. Om chefen beter sig hjälpsamt mot en 

anställd som ingår i in-gruppen, blir den anställda då tvingad till att återgälda chefens 

hjälpsamma beteende så att utbytet blir förmånligt för båda parterna (Wayne & Green, 

1993:1431ff). 

 

Studiens resultat visade på att det finns en koppling mellan det sociala 

utbytesperspektivet med avseende på LMX och hur en anställd beter sig. De anställda 

som ingick i in-gruppen var de som direkt stöttade sin chef när det handlade om de 

åtaganden en chef har. Studien visade även på att anställda som inkluderas i in-gruppen 

av sin chef, ändå använde sig av intrycksstyrning för att chefen skulle behålla det 

positiva intrycket och för att de anställda själva skulle behålla sin plats i in-gruppen.  

Om en anställd gör ett bra intryck på sin chef kan denne alltså känna ett behov av att 

bevara det intrycket hos chefen genom att reproducera ett specifikt beteende (Wayne & 

Green, 1993:1431ff). 

 

Studien om LMX-teorin i relation till intrycksstyrning är relevant för studien i och med 

att den dramaturgiska ansatsen är en del av studiens teoretiska ramverk, men även för 

att den problematiserar hur en anställd kan känna ett behov av att bevara ett specifikt 
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intryck hos sin chef för att få fortsätta ingå i in-gruppen.  Kopplar man det till en 

vänskaplig relation mellan en chef och medarbetare kan det vara vänskapligheten som 

får den anställde att ingå i in-gruppen, vilket i sin tur resulterar i att den anställde kan 

försöka bibehålla relationen med sin chef för att få fortsätta ingå i in-gruppen inom 

organisationen. 

 

Den tidigare forskningen i detta avsnitt är relevant för uppsatsen då den karaktäriserar 

relationen mellan en chef och medarbetare samtidigt som den problematiserar den och 

tar upp olika aspekter som kan komma att påverka relationen. Avslutningsvis har den 

tidigare forskningen som presenterats under detta kapitel haft en kvantitativ ansats där 

författarna snarare haft som avsikt att förklara ett fenomen än att förstå det. Denna 

uppsats utgår från en kvalitativ ansats vilket innebär att empirin kommer att samlas in 

via intervjuer och ta hänsyn till individernas egna uppfattningar och känslor kring 

vänskapliga relationer på arbetsplatsen. Därför bidrar denna uppsats till att fylla en 

kunskapslucka i och med att vänskapliga relationer mellan chef och medarbetare 

undersöks ur en annan synvinkel än vad den tidigare forskningen som presenterats här 

har gjort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

3 Teoretisk ram 
	
I detta kapitel presenteras, motiveras och diskuteras uppsatsens teoretiska ram. 

	

3.1 Den dramaturgiska ansatsen 
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Den dramaturgiska ansatsen är en teori av Goffman (2009) som utgår från att livet kan 

ses som en teaterscen där individer spelar olika roller. Inom den dramaturgiska ansatsen 

beskrivs individer som aktörer som i sin tur spelar olika roller beroende på vilken 

kontext aktören befinner sig i. De egenskaper som är förknippade med aktörens roll kan 

ändras beroende på vilken respons aktören får från sin publik som utgörs av de individer 

aktören är i samspel med. Om aktören spelar sin roll på ett trovärdigt sätt som gör att 

publiken även tror på rollen kan en överföring till aktören ske som gör att aktören själv 

ser sin roll som sann (Goffman, 2009:25). Då den sociala miljön har en påverkan på 

vilken roll aktören kommer att spela, behöver aktören innan mötet förbereda sig i den 

så kallade bakre regionen. Det är i den bakre regionen aktören kan förbereda sig inför 

att spela sin roll på ett trovärdigt sätt och på så vis övar aktören sig inför rollen och 

tränar på de egenskaper som rollen kräver. Det är även i den bakre regionen som en 

aktör kan kliva ur sin roll och bete sig avslappnat (Goffman, 2009:30). 

 

När aktören möter sin publik och har ett samspel med dem, befinner sig då aktören i 

den främre regionen En aktör kan styra sin publik genom att rollen anpassas efter den 

sociala kontexten. Genom denna anpassning uppstår en idealisering av rollen som 

aktören sedan upprätthåller genom en mystifikation som innebär att aktören har en 

medvetenhet om vilka aspekter av sig själv som behöver döljas från publiken och vilka 

som ska framhävas (Goffman, 2009:64).  När aktören spelar sin roll blir 

intrycksstyrning och de utsända och överförda uttrycken en viktig del av framträdande. 

De utsända uttrycken kan vara det aktören säger och då blir de överförda uttrycken vad 

aktören har överfört till sin publik och vad publiken har bildat en uppfattning om. 

Genom de utsända och de överförda uttrycken kan aktören försöka att både påverka sin 

publik med avseende på hur publiken uppfattar aktörens framträdande och hur 

situationen som uppträdandet görs inom upplevs (Goffman, 2009:25). 

 

Den dramaturgiska ansatsen är en teori som kan vara relevant för studiens syfte i och 

med att teorin utgår från att individer spelar olika roller inom olika sociala situationer.  

En problematik som kan uppstå är när individens roll inte blir accepterad av publiken 

och framträdandet framstår som falskt. Om chefen och medarbetare har en vänskaplig 

relation privat kan det ses som att det blir en dubbeluppsättning av roller de spelar mot 

varandra, och om relationen på något sätt skulle påverka framträdandet kan det ses som 

att det sker en rollkonflikt. Därför är den dramaturgiska ansatsen relevant för uppsatsen 
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i och med att den problematiserar hur individer uppför sig mot varandra och vad som 

kan komma att påverka hur deras uppförande tas emot. 

 

3.2 KASAM 
	
Kasam är en teori som är utvecklad av Antonovsky (2005) och som handlar om hur en 

individ kan skapa en känsla av sammanhang. Teorin är baserad på de tre aspekterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som tillsammans skapar känsla av 

sammanhang (Antonovsky, 2005:43). Begriplighet innebär den kunskap individen har 

om organisationen den arbetar för med avseende på vilken bransch och individens egen 

roll inom arbetet och även den feedback individen får av både kollegor och chefer 

(Antonovsky, 2005:44) Hanterbarhet innebär de resurser och stöd individen har i sitt 

arbete och som kan komma från kollegor som individen arbetar med, själva 

organisationen eller annat material som kan vara relevant för att resurs och stöd ska 

uppfyllas (Antonovsky, 2005:44). 

 

Hanterbarhet kan också innebära de möjligheter individen har att påverka delar av sitt 

arbete som upplägg, beslutsfattande och individens egen kompetens med avseende på 

förmåga, vilja och kunskap (Antonovsky, 2005:45). Den sista delen av kasam är 

meningsfullhet som handlar om vilka motivationsfaktorer som existerar, vilket har att 

göra med individens lönesättning, vilka värderingar som finns inom organisationen 

gällande rättvisa och även de positiva upplevelser arbetet kan ge individen 

(Antonovsky, 2005:45). De positiva upplevelserna kan vara kopplade till bra relationer 

till kollegor och chef som i sin tur utgör grunden för en bra arbetsmiljö (Antonovsky, 

2005:45). 

 

Kasam kan vara en relevant teori för uppsatsen i och med syftet att förstå hur 

vänskapliga relationer kan påverka en individs känsla av kasam. Teorin tar upp olika 

aspekter som är viktiga för en individ inom sitt arbete för att en god arbetsmiljö ska 

uppstå och ett välmående. Då goda relationer på arbetsplatsen är en del av kasam blir 

teorin relevant för uppsatsen i och med att en vänskaplig relation mellan en chef och 

medarbetare kan ha en stark koppling till en individs kasam. 
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När det kommer till kasam i relation till en vänskaplig relation mellan en chef och 

medarbetare är en möjlig tanke att relationen kan påverka hur starkt kasam en anställd 

har. Om en individ har en vänskaplig relation med sin chef kan det bli enklare att ha en 

god kommunikation däremellan där den anställde vågar uttrycka sina tankar och idéer 

om sitt arbete i och med att det finns ett förtroende däremellan. En vänskaplig relation 

med sin chef eller medarbetare kan även fungera som en generell motståndsresurs i 

arbetet i och med att det finns ett socialt stöd att använda sig av när arbetet blir 

stressande. En vänskaplig relation kan agera som ett verktyg för att göra arbetet mer 

begripligt och hanterbart då individen inte känner sig ensam inom organisationen. Å 

andra sidan kan en möjlig hypotes vara att en vänskaplig relation även kan påverka en 

individs kasam negativt i och med att de båda parterna har olika roller inom 

organisationen som innebär olika egenskaper och arbetsuppgifter. Om en vänskaplig 

relation på något sätt förhindrar att de två rollerna utförs på rätt sätt kan en möjlig 

utgång bli att kasam påverkas negativt i och med att det kan möjliggöra att individen 

förlorar sin känsla av sammanhang inom organisationen. 

3.3 Institution, organisation och nätverk som relationer 
	
Ahrne (2014) skriver att institution, organisation och nätverk kan vara tre 

grundläggande aspekter när det handlar om sociala band mellan individer (Ahrne, 

2014:40).  Institutionella element har en bestående form och är mer fasta då de har en 

legitimitet och erkänns av andra i och med att elementen är välbekanta för många 

(Ahrne, 2014:41). Organiserade element är mer tydliga och anpassningsbara efter olika 

omständigheter, vilket gör att de kan fungera som ett komplement till de institutionella 

elementen, de organiserade elementen har dock svaga band och kan därför ändras 

relativt enkelt.  

Nätverkselement kan vara otydliga och även osynliga för de som inte är involverade 

inom nätverket, samtidigt är elementen smidiga och anpassningsbara i och med att 

samma element kan användas till olika ändamål. 

 

För att en relation ska kunna utvecklas måste det finnas en uppfattning om vilka som 

ingår i relationen och även vilka avgränsningar relationen ska ha, vilket leder till 

tillhörighet. Organisatorisk tillhörighet är tydlig i och med att det finns någon eller 

några som bestämmer vilka som får vara med och där medlemskapet innebär rättigheter 

och skyldigheter. En institutionell tillhörighet kan baseras på olika tecken eller bevis 
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som används för att särskilja de individer som är med och de individer som inte är det 

(Ahrne, 2014:43). Den institutionella tillhörigheten blir då uppbyggd på olika 

föreställningar om att man delar somliga egenskaper och kännetecken med andra som 

i sin tur skapar en gemenskap. Nätverkstillhörighet skapas genom att man lär känna 

människor som ingår i ett nätverk där de i sin tur introducerar nya människor in i 

nätverket (Ahrne, 2014:44) 

 

Relationer kännetecknas även av förväntningar. Organisatoriska förväntningar kan vara 

regler om vad och hur saker ska ske och nedskrivna regler som specifika personer har 

beslutat och som även kan fungera som organisationens minne (Ahrne, 2014:45). 

Institutionella förväntningar kan vara normer för till exempel sociala situationer och 

sammanhang som i sin tur är kopplade till en gemensam tillhörighet. Normer kan även 

ses som scripts vilket innebär föreställningar om hur individer ska tolka sociala 

situationer och hur de själva ska bete sig och bidra för att den sociala situationen ska 

kunna spelas upp (Ahrne, 2014:46). Förväntningar inom ett nätverk är uppbyggda på 

ett ömsesidigt givande och tagande gällande information eller utbyte av tjänster mellan 

de som ingår i nätverket. 

 

I relationer finns det även aspekter av initiativ och makt. I en organisation får inte vem 

som helst fatta ett beslut utan det existerar en beslutsordning som ger organisationens 

ledning rätt att besluta om vissa av individens egna handlingar (Ahrne, 2014:47). Vilka 

handlingar som går att bestämma över handlar om zone of indifference som fungerar 

som de gränser organisationen kan röra sig inom när det handlar om maktutövning. 

Handlingar som går att bestämma över är de som sker på arbetstid och som är kopplade 

till organisationen.  

Institutionell makt kan vara föreställningar som kännetecknar den eller de som har rätt 

att fatta beslut och som oftast uttrycks genom status eller vissa tillskrivna egenskaper 

(Ahrne, 2014:48). Makt inom ett nätverk baserar snarare på vilka möjligheter det finns 

genom de kontakter man har, där den som ha flest kontakter även får ett större 

maktutrymme inom nätverket. Makten inom ett nätverk är inte lika fokuserad som i en 

organisation utan den varierar beroende på situationen. 

 

Synlighet är den sista aspekten av en relation som innebär övervakning och kontroll. 

Organisatorisk kontroll kan handla om de beslut som har fattats över vad som ska 
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övervakas och på vilket sätt övervakningen ska ske (Ahrne, 2014:49). Individerna som 

blir kontrollerade är medvetna om att de övervakas och det kan även leda till att tilliten 

i relationen förstärks i och med att kontrollen är så pass organiserad att den blir 

ofrånkomlig. Institutionell kontroll är att individerna kan se vilka som är med eller inte 

och kontrollen förstärks genom att skapa föreställningar om att det är olämpligt att 

umgås med individer utanför gruppen (Ahrne, 2014:50). Kontroll inom ett nätverk 

handlar främst om skvaller där individer som ingår i nätverket möts och pratar om de 

som inte är närvarande. Skvaller kan leda till att individer får ett rykte om sig och som 

i sin tur kan leda till att de andra som ingår i nätverket, anpassar sina förväntningar 

utefter vad de fått höra. 

 

Ahrnes teori är relevant för uppsatsen då den både problematiserar och teoretiserar 

vänskapliga relationer inom ramarna för institutioner, nätverk och organisationer. Det 

kan vara intressant att se vänskapliga relationer genom dessa tre element då alla har en 

igenkännande faktor i sig när det handlar om hur en vänskaplig relation kan vara 

uppbyggd. När det kommer till en vänskaplig relation mellan en chef och medarbetare 

finns det tendenser till hur vänskapen däremellan kan ha en blandning av institutionella- 

och nätverkselement som går att återfinnas i den organisatoriska kontexten. De 

organisatoriska elementen som Ahrne tar upp kan vara de som sätter gränser inom den 

vänskapliga relationen mellan en chef och medarbetare i och med att det finns en 

hierarki inom relationen där chefen har bestämmanderätten och kontrollen under 

arbetstid.  

 

 

 

De institutionella elementen kan verka främjande för den vänskapliga relationen mellan 

en chef och medarbetare i och med att de institutionella elementen bygger på 

gemenskap och tillhörighet vilket kan fördjupa relationen mellan en chef och 

medarbetare. De institutionella elementen kan även hämma den vänskaplig relationen 

i och med att en chef kan tillhöra en annan kategori inom organisationen än vad 

medarbetaren gör. Nätverkselement kan både agera främjande och hämmande för en 

vänskaplig relation mellan en chef och en medarbetare. I och med att 

nätverkselementen bygger på ett ömsesidigt givande och tagande kan det bli 
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problematiskt när parterna har olika roller inom den hierarkiska organisationen, där en 

sådan symmetri kan bli svår.  

 

Å andra sidan kan nätverkselementen främja den vänskaplig relation mellan en chef 

och medarbetare då makt till exempel är situationsbaserad inom nätverkselementen 

som i sin tur skulle kunna bidra till en mer symmetrisk relation mellan en chef och 

medarbetare då makten kan pendla mellan parterna. Därför är Ahrnes teoretiska 

utgångspunkter relevanta för studien och intressant i och med att en vänskaplig relation 

mellan en chef och medarbetare kan tendera till att de tre elementen både flyter samman 

men även sätter gränser inom den vänskapliga relationen. 

3.4 Makt och beroende i vänskapliga relationer 
	
Ahrne (2014) skriver att vänskapliga relationer bygger på en föreställning om att 

relationen är byggd på likhet och jämställdhet och att en vänskaplig relation inte kan 

uppstå om den ena individen har mer makt än den andre (Ahrne, 2014:110). Vidare 

beskrivs makt utefter Weber (1985, refererat i Ahrne, 2014) som en möjlighet att få en 

individ att göra något den egentligen inte vill och som är emot individens egen vilja. 

 

Makt i en vänskaplig relation handlar om förmågan att få sin vilja igenom då man hellre 

gör det man själv vill än vad vännen önskar och att makt i en vänskaplig relation bygger 

på ett beroendeförhållande (Ahrne, 2014:110). Beroende kan innebära olika resurser 

som en individ bestämmer över och som den andre är beroende av, vilket då skapar ett 

maktövertag i relationen även om det är omedvetet från individen med mest resurser.  

Att situationer som präglas av makt kan uppstå i en vänskaplig relation har med det 

faktum att göra att relationen inte präglas av spontanitet utan snarare av att en individ i 

relationen måste ta initiativ för att relationen ska överleva (Ahrne, 2014:111).  

 

En aspekt i en vänskaplig relation som kan skapa maktsituationer är reciprociteten som 

innebär ett givande och tagande i relationen som upprätthålls genom en turtagning om 

vem som ska visa uppskattning för relationen (Ahrne, 2014:112). Det finns en osäkerhet 

i reciprociteten i och med att det inte är givet på förhand på vilket sätt eller vilken 

tidpunkt den ena parten av relation ska återgälda den andre (Ahrne, 2014:113). 

Osäkerheten kan i sin tur göra att relationen byggs upp genom skuld och beroende där 

initiativtagningen i relationen kan leda till ett övertag om en känsla av tacksamhet eller 



	 21

skuld skapas hos den ena individen (Ahrne, 2014:115). Utefter föreställningen om att 

vänskapliga relationer bygger på jämlikhet, kan relationen ses som symmetrisk. Om en 

av individerna i relationen upplever att de inte får något tillbaka från den andre parten 

som motsvarar det individen själv har gett, kan en obalans skapas och den vänskapliga 

relationen blir asymmetrisk (Ahrne, 2014:119). 

 

En anledning till att en vänskaplig relation kan bli asymmetrisk är om den ena individen 

har fler valmöjligheter med avseende på att den kan göra prioriteringar av sina vänner 

(Ahrne, 2014:124). Den som har valmöjligheter kan känna en känsla av frihet medan 

den som blir bortprioriterad snarare kan se det som en maktutövning i och med att 

individen inte får vara med trots en önskan om att få vara det (Ahrne, 2014:12). 

Frivillighet är en väsentlig aspekt av en vänskaplig relation. Om individen inte längre 

får vara med trots att den vill, uppstår det en brist i frivilligheten då det blir ett 

uteslutande individen själv inte bestämt över (Ahrne, 2014:125). 

 

Den som har fler vänner är inte lika beroende av enbart en eller några vänner och har 

därför mindre chans att hamna i en beroendeställning och större möjligheter att skapa 

inflytande och få sin vilja igenom (Ahrne, 2014:126). Makt i en vänskaplig relation kan 

vara en form av organiserad makt som är uppbyggd på en hierarki (Ahrne, 2014:125). 

Ett exempel på makt i en vänskaplig relation är om individ a tackar ja till individ b:s 

inbjudan, vilket då blir ett form av erkännande i och med att individ a accepterar att 

individ b har bestämmanderätten under tidpunkten de ses. 

 

Kontroll kan vara ett sätt att utöva makt i en vänskaplig relation. Sociala medier som 

att ha sina vänner på Facebook kan vara en form av kontroll, då det möjliggör att man 

kan hålla koll på sina vänner under tiden man inte umgås (Ahrne, 2014:130). Skvaller 

kan vara en mekanism i social övervakning då det existerar en viss reciprocitet i skvaller 

då individen förväntas berätta det man vet om någon annan och sedan få information 

tillbaka (Ahrne, 2014:131). 

 

Teori om makt och beroende i en vänskaplig relation är relevant för uppsatsen då det 

inte går att komma från att makt kan ha en påverkande faktor inom en relation. Då 

uppsatsen undersöker vänskapliga relationer mellan en chef och medarbetare blir ett 

makt- och beroendeperspektiv viktig i och med att parterna inom relationen har olika 
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befattningar och roller som i sin tur kan genomsyra vem som har makten i relationen. 

Teori om makt och beroende tar upp intressanta mekanismer såsom reciprocitet och 

intativtagande som kan bli till verktyg att både utöva makt och kontroll inom en 

vänskaplig relation och även för att behålla maktövertaget. En viktigt och intressant 

aspekt att problematisera är även hur ett beroendeförhållande i en vänskaplig relation 

kan uppstå då det kan komma att påverka en vänskaplig relation mellan en chef och 

medarbetare i och med att chefen är den som har ett maktövertag. 

 

3.5 Diskussion om den teoretiska ramen 
	
Detta kapitel har tagit upp den teoretiska ramen som uppsatsen utgår från. De 

utgångspunkter som valts ut kan tillsammans bilda en form av helhet där olika aspekter 

ur en vänskaplig relation både problematiseras och även visar på hur de kan påverka 

relationen. De teoretiska utgångspunkterna går att applicera på en vänskaplig relation 

mellan en chef och medarbetare, vilket kan vara viktigt i och med att en vänskaplig 

relation kan präglas av andra faktorer då det existerar en arbetsrelaterad koppling. 

 

 

 

 

 

 

3.5.1 Tabell med viktiga begrepp 
 
Nedan följer en tabell med nyckelbegrepp ur den teoretiska ramen. De begrepp som 

valts ut är begrepp som analysen kommer att byggas på. Tabellen utgörs av författarna 

i den vågräta kolumnen och deras teoretiska begrepp i den lodräta, där även i vilket 

analystema begreppen tas upp redovisas.  

 

 Goffman Ahrne Antonovsky 
Gränsdragning  Element 

Förväntningar 
Normer 

Hanterbarhet 
Kasam 

Kasam   
Tillhörighet 

Element 

Hanterbarhet 
Sammanhang 

Meningsfullhet 
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Kasam 
Rollkonflikter  Främre regionen 

Aktör 
Roll 

Utsända och 
överförda intryck 
Intrycksstyrning 

Mystifikation 

 
 

Makt 
Asymmetri 

 

Makt ur ett 
beroendeperspektiv 

 Förväntningar 
Tillhörighet 

Makt 
Assymetri 
Beroende 

Reciprocitet 

 

Makt ur ett 
förmånsperspektiv 

 Makt 
Tillhörighet 

Motivation 
Hanterbarhet 

Kasam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Metod 
	
I detta kapitel kommer uppsatsens metod att redovisas. Kapitlet tar upp uppsatsens 

tillvägagångssätt, insamling av material, vilket urval som gjorts och vilken analysmetod 

som sedan kommer att användas i analysen. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 

etiska aspekterna av relevans för denna studie. 

4.1 Val av datainsamlingsmetod 
	
Uppsatsen bygger på en kvalitativ ansats som enligt Bryman (2013) har sin 

utgångspunkt i vad som sägs och ett tolkande synsätt när det kommer till analysen av 

materialet (Bryman, 2013:340). En kvalitativ ansats utgår även från det deskriptiva där 
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frågan varför blir viktig då man vill komma åt att förklara fenomen (Bryman, 

2013:363). 

 

Uppsatsen utgick från semi-strukturerade intervjuer som innebär att en intervjuguide 

har utformats utifrån olika teman som ska belysas eller problematiseras (Bryman, 

2013:419). Frågorna i intervjuguiden utformades efter teman som var inledande frågor, 

relationer, relationer på arbetsplatsen, kasam och makt.  Fördelen med att utföra semi-

strukturerade intervjuer är att de kan ses som flexibla i och med att intervjuguiden 

snarare fungerar som ett riktmärke för vilka frågor som är intressanta eller vilka teman 

som ska belysas, men under intervjun utesluts inte respondenternas egna reflektioner 

som inte är bundna till någon av frågorna (Bryman, 2013:415). 

4.2 Urval 
	
Uppsatsen har en kombination av ett målinriktat- och snöbollsurval. Ett målinriktat 

urval innebär enligt Bryman (2013) att respondenterna som deltagit i studien har en 

direkt koppling till uppsatsens syfte och frågeställningar (Bryman, 2013:350). 

Snöbollsurval handlar om att man tar hjälp av kontakter för att hitta respondenter som 

kan vara av relevans att intervjua med avseende till uppsatsens syfte (Bryman, 

2013:196). Kraven för att en individ skulle få vara med i uppsatsens undersökning var 

att de antingen skulle vara en medarbetare med en vänskaplig relation till sin chef eller 

en chef med en vänskaplig relation till vissa av sina medarbetare.  

 

Då det var svårt att hitta individer med en chefsposition som även har en vänskaplig 

relation med sina anställda, användes kontakter för att hitta individer som uppfyllde 

kraven. Totalt var det fyra respondenter som intervjuades varav två var manliga 

medarbetare, en manlig vd och en kvinnlig chef.  

4.3 Tillvägagångssätt 
	
Innan intervjuerna genomfördes utformades en intervjuguide (Se bilaga 1) med olika 

teman som är kopplade till uppsatsens syfte och frågeställningar. Respondenterna som 

deltog fick själva bestämma tid och plats för när intervjuerna skulle genomföras för att 

minska risken av att de skulle känna sig stressade vid intervjutillfället. Frågorna som 

utformades och ställdes under intervjun var öppna frågor för att få så fylliga svar som 
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möjligt. Vid de enstaka tillfällen respondenterna kunde svara ja eller nej, följdes det 

upp med en följdfråga som till exempel ”Kan du ge något exempel?” 

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan i sin helhet där ingenting 

utelämnades. Enligt Bryman (2013) är fördelen med att spela in intervjuerna och sedan 

transkribera dem ord för ord att man både får med vad respondenten säger rent 

ordagrant men även på vilket sätt de säger det genom att till exempel transkribera suckar 

eller tveksamhet på rösten, vilket kan vara en intressant faktor att ta med i beräkningen 

(Bryman, 2013:429). Efter transkriberingen valdes intressanta svar av respondenterna 

ut och kategoriserades. 

4.3.1 Analysmetod 
 

Uppsatsen utgår från en tematisk analys som innebär enligt Bryman (2013) att centrala 

teman som har en relevans till studiens frågeställningar och syfte väljs ut, som man 

sedan kategoriserar in respondenternas svar under (Bryman, 2013:528). De teman som 

identifierades vid transkriberingen av intervjuerna och som analysen bygger på var 

gränsdragning, kasam, rollkonflikter, makt ur ett beroendeperspektiv och makt ur ett 

förmånsperspektiv. Analysen utgörs av utvalda citat från respondenterna som visar på 

återkommande likheter eller skillnader inom de valda temana. 

 

4.4 Validitet och Reliabilitet 
 

Enligt Byrman (2013)  kan en kvalitativ studies validitet och reliabiltet mätas genom 

begreppet tillförlitlighet som bygger på termerna trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfimera (Bryman, 2013:354). Tillsammans 

motsvarar begreppen de kvantitativa begreppen intern och extern validitet samt 

reliabilitet.  

 

Trovärdighet innebär att forskningen utförts efter de regler som finns för hur man 

bedriver forskning och att de resultat man kommer fram till rapporteras till de individer 

som deltagit för att forskaren ska ha fått en korrekt bild (Bryman, 2013:355). Då studien 

bygger på semi-strukturerade intervjuer där intervjupersonernas subjektiva tankar och 

åsikter är det som kommer att analyseras kan det bli svårt att få en korrekt bild i och 
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med att det finns en svårighet i att tolka en annan individs tankar och åsikter då vi alla 

upplever saker på olika sätt. Å andra sidan kan ett sätt för att säkerhetsställa en korrekt 

bild till den mån det går, vara att transkribera intervjuerna i sin helhet vilket gjordes 

under denna studie. Ingen av respondenterna har dock valt att ta del av resultatet innan 

studien publiceras vilket kan vara problematiskt för trovärdigheten i studien. De etiska 

grundkraven för hur man bedriver forskning har följts under hela studien, som även 

presenteras i kommande avsnitt. 

 

Överförbarhet innebär att forskaren producerar fylliga beskrivningar av den sociala 

kulturen eller kontext som studeras. De fylliga beskrivningarna kan fungera som en 

databas där andra forskare kan använda sig av beskrivnigarna för att bedöma till vilken 

grad resultaten går att överföra till en annan miljö (Bryman, 2013:355).  Då studien 

bara har fyra respondenter som deltagit kan det bli svårt att överföra denna studies 

resultat på en annan social kontext eller kultur, då det kan finnas svårigheter i att 

generalisera studiens resultat i och med att det är få respondenter.  Å andra sidan 

studeras en vänskaplig relation mellan en chef och medarbetare utifrån kasam och makt 

vilket är en specifik social kontext som kan återfinnas inom andra organisationer till 

exempel. 

 

 

 

Pålitlighet är en motsvarighet till reliabiltitet och handlar om att man säkerhetsställer 

att det finns en komplett och tillgänglig bild av faserna som forskningen gått igenom 

och att någon granskar forskningen. Pålitlighet innebär även en bedömning av till 

vilken grad de teoretiska slutsatserna är legitima (Bryman, 2013:355). Det kan vara 

svårt att finns studiens slutsatser legitima i och med att den tidigare forskningen som 

gjorts på ämnet har haft av en kvantitativ ansats. Därför kan det bli svårt att styrka 

slutsatserna i studien i och med att den tidigare forskningen är kvantitativ och inte 

kvalitativ. Å andra sidan har studien genomgått alla forskningsfaser som även 

regodgörs för i studiens tillvägagångssätt och metod. Studien har även granskats av en 

handledare under hela arbetsprocessen. I och med att studien har få respondenter kan 

det finnas svårigheter att generalisera resultaten. Å andra sidan har studien en analytisk 

generalisering som enligt Kvale (1997) innebär att resultatet av analysen kan 

generaliseras till teorin snarare än till empirin. Det handlar om att man argumenterar 
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för sina resultat genom teoretiska utgångspunkter som i sin tur kan göra att resultaten 

går att överföra till andra liknande situationer. 

 

Möjlighet att styrka och konfimera innebär att forskaren har agerat i god tro och att inga 

personliga värderingar eller åsikter haft en påverkan på utförandet av studien och 

resultatet (Bryman, 2013:355). Det kan finnas svårigheter i att vara helt objektiv vid 

genomförandet av en studie. Då alla har en viss förförståelse eller åsikter kan det bli 

problematiskt att lägga dem åt sidan för att vara helt neutral när man bedriver en studie. 

Å andra sidan har jag försökt att agera i den mån jag kan med att vara objektiv genom 

en medvenhet om dessa svårigheter samt att jag enbart intervjuat individer som jag inte 

känner sen tidigare och tagit ett ämne jag inte själv har någon koppling till. Studien har 

även följt de etiska grundprinciperna när det kommer till forskning som redovisar i det 

kommande avsnittet. 

4.4.1 Metodologisk utvärdering 
	
Arbetet med uppsatsen har fungerar bra i sin helhet. En intressant vinkel som hade 

kunnat göras på uppsatsen är en enkätstudie på en organisation där den vänskapliga 

relationen finns mellan chefen och medabetaren inom den specifika organisationen.  

 

Varför detta inte gjordes i denna uppsats är på grund av att studien ville få en djupare 

förståelse för vänskapliga relationer mellan en chef och medarbetare i relation till makt 

och kasam. Därför var en kvalitativ ansats fördelaktig då mer tid kunde läggas på varje 

analysdel och att studien kunde bygga på en djupare analys än vid en kvantitatv studie. 

 

För att stärka validiteten och reliabiliteten kunde uppsatsen ha utgått ifrån en 

kombination av olika datainsamlingsmetoder som en blandning av kvalitativa och 

kvanitativa, för att studien skulle bli så mångfacetterad som möjligt och få fler 

infallsvinklar. Semi-strukturerade intervjuer i kombination med enkäter kunde ha 

fungerat bra då man till exempel kunde ha valt ut de som svarade mest intressant på 

enkäten för intervjuer om man ville gå djupare in på just den relationen.  I övrigt har 

dock semi-strukturerade intervjuer fungerat bra i denna studie och det har inte 

uppkommit några problematiska aspekter när det kommer till insamlingen av det 

empiriska materialet eller tillvägagångssättet i analysen. 
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4.5 Etiska reflektioner 
 

Enligt Vetenskapsrådet (2015) finns det fyra huvudprinciper som all forskning ska 

uppfylla. Det första kravet är informationskravet som innebär att respondenterna som 

deltar i undersökningen ska få den relevanta informationen de behöver gällande vad 

deltagandet innebär och vad intervjuerna sedan ska användas till (Vetenskapsrådet, 

2015:7). Innan intervjuerna påbörjades fick respondenterna en genomgång av vad 

uppsatsens syfte var och vad som skulle undersökas. Respondenterna fick även 

information om på vilket sätt intervjuerna skulle användas i uppsatsen.  

 

Det andra kravet är samtyckeskravet som innebär att respondenten själv får välja om 

den vill delta eller inte i studien efter att de fått informationen om vad studien handlar 

om samt att de kan välja att avbryta sin medverkan när som helst utan att det skulle få 

en negativ inverkan på respondenten (Vetenskapsrådet, 2015:9f). Respondenterna som 

deltog fick information om att deras deltagande var frivilligt och att de under intervjun 

kunde välja att avbryta om de inte kände sig bekväma längre. De fick även information 

om att de kunde höra av sig till mig om de skulle välja att avbryta sin medverkan i 

efterhand, vilket ingen har gjort. 

 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket innebär att de individer som väljer att 

delta i en undersökning är anonyma och information som kan leda fram till vilka de är 

ska förvaras på ett säkert sätt där ingen kan ta del av den (Vetenskapsrådet, 2015:12). 

Respondenterna som deltog i studien fick information vid intervjutillfället att de 

kommer vara fullt anonyma och att inga namn kommer att nämnas. De fick även 

information om att inspelningen av intervjun och transkriberingen inte kommer att visas 

för någon. Då somliga av respondenterna under intervjun nämnde namn på andra 

individer som de vart i kontakt med, gavs det även information om att även det kommer 

att anonymiseras. 

 

Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet som innebär att den information som 

samlats in under undersökningen inte får användas till något annat än just till den 

specifika undersökningen (Vetenskapsrådet, 2015:14). Den information som samlats in 

under studiens gång kommer inte att användas till något annat än till denna uppsats, 

vilket även respondenterna fick information om. I genomgången av de etiska 
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reflektionerna uppfyller uppsatsen de fyra grundkraven då den information som getts 

till respondenterna både innan och efter intervjuerna är i linje med de fyra 

grundprinciperna.  

 

Respondenterna är helt anonyma i uppsatsen och de företag respondenterna arbetar på 

kommer inte heller att nämnas för att säkerhetsställa att respondenternas svar inte kan 

leda tillbaka till dem. Det enda som kommer att beskrivas är vilken bransch 

respondenterna arbetar inom. 

4.6 Presentation av respondenterna 
	
Som avslutande del i metodkapitlet följer en kort presentation av respondenterna som 

deltagit i uppsatsens undersökning. I analysen sedan kommer de att benämnas som till 

exempel Intervjuperson 1 (medarbetare), för att det ska framgå tydligt vem det är som 

säger vad. 

 

Intervjuperson 1: Intervjuperson ett är en man på 27 år som arbetar som butiksbiträde 

inom modebranschen. Han anser sig själv ha en vänskaplig relation till sin chef då de 

umgås på fritiden. 

 

Intervjuperson 2: Intervjuperson två är en man på 30 år som arbetar som försäljare 

inom it-branschen. Han anser sig själv ha en vänskaplig relation till båda sina chefer 

som han umgås med privat. 

 

Intervjuperson 3: Intervjuperson tre är en 51-årig man som arbetar som VD inom 

försäljningsbranschen. Han anser sig själv ha en vänskaplig relation till en större del 

av sina anställda. 

 

Intervjuperson 4: Intervjuperson fyra är en 41-årig kvinna som har haft olika 

chefspositioner inom elbranschen. Hon anser sig själv ha vänskapliga relationer till 

några av sina anställda. 
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5. Analys 
	
Nedan följer uppsatsens analys där empiri från respondenternas intervjuer analyseras 

inom varje utvalt tema. Analysen avslutas med en diskussion om resultatet där även 

förslag på framtida forskning ges. 

5.1 Gränsdragning 
	
Att vara vän med sin chef eller medarbetare kan innebära att det finns somliga gränser 

inom relationen som till stor del skapas av den organisatoriska kontexten. Samtliga 

respondenter gjorde en särskiljning mellan deras privata och arbetsrelaterade relation, 

där det fanns somliga faktorer som spelade roll för hur de lyckades hantera denna 

särskiljning. Intervjuperson ett menade att han lyckades upprätthålla denna 

gränsdragning genom att lönen sågs som en motivator till varför gränsen ska 

upprätthållas. 

 

Jag tänker också att hon är ju ändå min chef så när det väl kommer till kritan och de timmarna 

jag får betalt för att vara där är det hon som leder arbetet. Jag får i stort sett om hon säger 

”hoppa” fråga hur högt för det är ju hon som betalar mig för att vara där och vi alla arbetar mot 
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samma mål. För min del har jag inga problem med att skilja på våra två relationer så när vi är 

på jobbet och hon säger att det här ska göras så försöker jag utföra det på bästa möjliga sätt 

(Intervjuperson ett, medarbetare) 

 
Att särskilja mellan en privat- och arbetsrelaterad relation genom att motivera gränsen 

med lönen kan tyda på ett starkt kasam då individen både känner sig som en del av 

organisationen och har ett engagemang gentemot den. Det kan i sin tur göra det enklare 

att separera de två relationerna då medarbetaren accepterar att vännen har en 

chefsposition och en annan organisatorisk tillhörighet. En intressant aspekt är att 

respondenten kan skilja på de två relationerna, trots att han under arbetstid hamnar i en 

beroendeställning till sin chef i och med att de organisatoriska elementen inom den 

vänskapliga relationen förstärks under arbetstid. Intervjuperson tre uttryckte att en 

arbetsrelation till en anställd kan sätta gränser inom den vänskapliga relationen när 

svåra beslut måste fattas.  

 

 

 

 

 

Jag brukar alltid tänka att jag har en grundregel när jag inte tycker det är roligt eller speciellt 

kul att ta ett visst beslut. Då tänker jag att företagets ägare betalar min lön och jag får inte en 

krona av honom för att jag ska gå runt och tycka att mina anställda är mina vänner och att vi 

har det kul tillsammans. Han ger mig pengar för att jag ska göra rätt och är det rätt att säga till 

någon som jag tycker är en jättegod vän till mig att den borde göra på ett annat sätt, så måste 

jag göra det även om jag inte gillar det beslutet själv (Intervjuperson tre, VD). 

 

Att vara chef över en vän kan bli problematiskt om det påverkar hur beslutsfattningen 

sker och till vilken grad en individ lyckas vara chef över den anställde. Det kan påverka 

kasam negativt då hanterbarheten som inkluderar individens egen kompetens och 

beslutsfattning blir färgad av den vänskapliga relationen till den anställda. Lönen blir 

då en anledning till varför gränser inom relationen måste dras. Att göra lönen eller andra 

individers krav på en själv till anledningar till varför obekväma beslut måste tas, kan 

på ett sätt ses som att man skjuter ansvaret ifrån sig. Istället hänvisar man till den 

organisatoriska tillhörigheten och till den organisatoriska makten där det existerar 

förväntningar och regler en individ med chefsroll måste följa för att inte skada sin 


