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Sammanfattning  
 

Denna studie har syftat att bidra med en förståelse av arbetsplatskonflikters socialiserande 

funktioner samt belysa konflikter som en vardaglig handlingsrepertoar inom organisationer. 

Jag ämnade att undersöka hur anställda socialiserades in i de konflikter som uppstod på 

arbetsplatsen och vad dessa konfliktförlopp hade för betydelse för delaktiga individer. 

Studiens empiriska material har bestått av semistrukturerade intervjuer, i vilket målgruppen 

har varit kvinnor tillhörande kvinnodominerade serviceyrken i Sverige. De kvinnor som 

intervjuats har berättat om egenupplevda konflikter på deras arbetsplatser. Analysen har 

bearbetats med utgångspunkt i Wengers (1998) teori om praktikgemenskaper samt 

Hochschilds (2012) studie om känsloarbete. Resultaten visade av de normer och värden som 

fanns inom arbetsgruppen var avgörande för kvinnornas sätt att agera i konflikter. I de 

arbetsgrupper där arbetsrelationer hölls på en formell nivå och emotionella band inte var 

framträdande förekom få meningsskiljaktigheter samt neutrala konfliktageranden när 

diskussioner uppstod. I de arbetsgrupper där emotionella band mellan kollegor var starka 

utagerades konflikter mer irrationellt och det fanns en rädsla för att ifrågasätta sociala 

strukturer inom gemenskapen. Detta resulterade i att konflikter ofta undveks och att individer 

istället använde ett selektivt utagerande av emotioner, förmedlade till specifika kollegor. 

Resultaten visade att den strategiska kommunikationen som förekom på samtliga 

arbetsplatser både hade en sammanhållande funktion samt skapade grupperingar och 

osäkerheter inom arbetsgruppen. Slutligen visade resultaten på att en specifik hantering av 

emotioner påverkade ageranden i konflikter negativt samt att det fanns starka behov av att 

ventilera emotioner i samband med konflikter. I de arbetsgrupper där emotioner visade sig 

framträdande flydde man från konflikter med orsak av att nära relationer gjorde konflikter 

med kollegor mer komplexa. När konflikterna sedan iscensattes blev emotionella uttryck 

dominerande i konflikterna. 

 

Nyckelord: Konflikthantering, Arbetsplatskonflikt, Arbetsplatskultur, Praktikgemenskap, 

Känsloarbete 
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Abstract 

 

The aim of this study was to contribute to an understanding of the socializing functions of 

workplace conflicts and illustrate these conflicts as everyday repertoires within organizations. 

I intended to research how employees could be socialized into conflicts in the workplace and 

what these conflicts meant for the individuals involved. The study's empirical material 

consisted of semi-structured interviews, in which the target group has been women belonging 

to women-dominated service professions in Sweden. The interviews focused on their 

personal experiences of conflicts in their workplaces. The analysis has been based on 

Wenger's (1998) theory communities of practice and Hochschild's (2012) study on emotional 

work. The results demonstrated by the norms and values that existed within the working 

group were crucial to individual’s way of acting in conflicts. In the working groups where 

relationships were held on a formal level and the relationships between colleagues were not 

personal, the conflicts were few and small conflicts did not grow into major conflicts. In the 

working groups where emotional ties between colleagues were strong, conflicts became more 

irrational and there was a fear of questioning social structures within the community. As a 

result, conflicts were often avoided and individuals instead used a selective expression of 

emotions, conveyed to specific colleagues. The results showed that the strategic 

communication that went on in all the workplaces had a cohesive function but also created 

groupings and uncertainties within the workgroups. Finally, the results showed that a specific 

way of handling emotions affected conflict behavior negatively and that there was a strong 

need to ventilate emotions related to conflicts. In those working groups where emotional 

relationships between colleagues dominated, they often escaped from conflicts because close 

relationships made conflicts more complex. When conflicts took place, emotional expressions 

became dominant in the conflicts. 

 

Keywords: Conflict management, Workplace conflict, Workplace culture, Community of 

practice, Emotional labor 
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1. Inledning 

 

Konflikter är ett fenomen som förekommer överallt runt omkring oss, inte minst på våra 

arbetsplatser. För många individer associeras begreppet konflikter med negativa upplevelser.  

I relation till det vardagliga livet där relationer ofta är frivilliga, väljer man som anställd inom 

en organisation i de flesta av fall inte sina kollegor. På en arbetsplats där olikheter i 

personligheter, åsikter, emotioner och arbetssätt finns kan friktioner och konflikter skapas 

mellan medlemmar (Glasl, 1999). Det är då upp till medlemmarna inom organisationen att 

hantera eventuella utmaningar och meningsskiljaktigheter på arbetsplatsen.  

 

Arbetsplatskonflikter är ett brett begrepp som innefattar många olika definitioner, på samma 

sätt finns det också olika sätt att undersöka fenomenet på. Forskare innehar olika perspektiv 

på hur företeelsen kan förstås och konflikter kan därmed utifrån en vetenskaplig ansats 

angripas på olika sätt. Det finns mycket forskning om arbetsplatskonflikter som syftar till att 

skapa verktyg för att motverka konflikter. Jordan (2014) välkända konfliktstrategier 

användbara för organisationskonsulter och personalspecialister. Gemensamma 

frågeställningar för ett flertal forskningstraditioner inom området är; hur kan vi förstå och 

diagnostisera konflikter på bästa sätt samt hur skapas bästa förutsättningar för konstruktiv 

konflikthantering (Garner & Poole, 2013). Denna forskning har en organisationspsykologisk 

karaktär där konflikter bör hanteras genom konstruktiva metoder. Jordan (2015) belyser detta 

synsätt kring konflikthantering i vilket syftet är att skapa förståelse, hantering och 

konstruktivt förebyggande av arbetsplatskonflikter.  

 

Då jag syftar att belysa konflikter utifrån ett pedagogiskt perspektiv kommer fenomenet att 

undersökas på ett delvis annorlunda sätt i denna studie. Med pedagogisk inriktning är det 

möjligt att betrakta arbetsplatskonflikter som en del av en arbetskultur, i vilken individer 

formas. Konflikter kan då innebära möjligheter att konstruera mening och vara ett sätt att 

förklara uppkomsten av specifika identiteter och arbetsplatskulturer. Ett sätt att undersöka 

denna socialiserade aspekt av konflikter är att studera hur utagerandet av konflikter ser ut i 

vardagen på olika arbetsplatser och hur detta påverkar de som arbetar där. Därför vill jag 

undersöka betydelsen av dessa konflikter för en specifik yrkesgrupp. Genom detta öppnar jag 

upp för möjligheten att säga någonting nytt om vad konflikter kan tänkas vara och ha för 

påverkan på involverade individer. 
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Ett sätt att studera arbetsplatskonflikter är med utgångspunkt i berättelser, återberättade av 

individer i kvinnodominerade serviceyrken som själva varit delaktiga i konflikter på deras 

arbetsplatser. Det finns en utbredd föreställning om att konflikter är något som ska lösas, 

inom skola, barnuppfostran och arbetsliv. Genom att studera konflikter noggrannare och mer 

förutsättningslöst kan vi lära oss om vilken roll de faktiskt har för individer och för hur 

kollektiva normer förhandlas. Konflikter kan då betraktas som en normal del av livet som 

formar människor på samma sätt som andra aktiviteter såsom lek, utbildning och socialt 

umgänge. Konflikter är både något som separerar individer från varandra och formar 

identiteter och kulturer, därmed håller samman individer.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att bidra till en förståelse av arbetsplatskonflikters socialiserande 

funktioner samt belysa konflikter som en vardaglig handlingsrepertoar inom organisationer. 

För att besvara syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 

1. På vilka sätt utageras konflikter i kvinnodominerade serviceyrken? 

2. Hur påverkar olika konfliktageranden individer och arbetsplatskulturer?  

3. Vilken är relationen mellan emotioner och olika konfliktageranden? 

 

1.2 Disposition 

 

Första avsnittet utgörs av studiens inledning vars syfte är att introducera ämnesområdet samt 

redogöra för uppsatsens relevans utifrån ett såväl vetenskapligt som pedagogiskt perspektiv. 

Kapitel två bestående av en forskningsöversikt som ämnar presentera vad som tidigare har 

undersökts inom området av arbetsplatskonflikter. Det tredje avsnittet innefattar det 

teoretiska ramverket vilket utgörs av ett teoretiskt perspektiv som består av två teorier.            

I avsnitt fyra presenteras uppsatsens metodologiska överväganden. Studiens analys utgörs av 

empirin i analys- och resultatkapitlet för att slutligen resultera i en diskussion kring de 

upptäckter som gjorts. Avslutningsvis framförs förslag på vidare forskning inom 

ämnesområdet.  
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2. Forskningsöversikt 

 

Följande avsnitt redogör för tidigare forskning inom ämnesområdet arbetsplatskonflikter. 

Syftet är att måla en karta över hur primär forskningspublikation på konflikter i arbetslivet 

har sett ut över tid, utifrån olika perspektiv. Inledningsvis introduceras den sökprocess och 

nyckelord som har implementerats vid sökandet av tidigare forskning. 

 

2.1 Sök och urvalsprocess 

 

Nedan sammanställs tidigare forskning innefattandes konflikter som socialisationsprocesser 

inom organisationer. För att inhämta tidigare forskning relevant för mitt valda ämnesområde 

har jag använt mig av både böcker och olika sökmotorer; Uppsala Universitets databas, 

Libris, Google Scholar, Education Source, ProQuest och Kungliga biblioteket. Nyckelorden 

som har använts är; “Arbetsplatskonflikt*”, “Conflict Management*”, “Konflikthantering*”, 

“Group Conflict*”, “Workplace Conflict*”, “Arbetsplatskultur*”, “Socialisationsprocess*”, 

“Socialization*”, “Yrkesidentitet*”, “Social Interaktion*”, “Social Identity*”, “Emotional 

Conflict*”, “Interviews*”, “Gender Conflict*”. 

 

2.2 Psykologisk och arbetsvetenskaplig forskning 

 

Arbetsplatskonflikter har i hög utsträckning undersökts inom fältet av arbetsvetenskaplig och 

psykologisk forskning. Dominerande strömningar har tittat på konflikter som en social 

patologi som bör åtgärdas. Gemensamt för många forskningstraditioner har varit att 

diagnostisera konflikter och dess uppkomst samt finna konstruktiva tillvägagångssätt för att 

motverka eventuell konflikteskalation. Som resultat av ett intervjubaserat forskningsprojekt 

har Thomas Jordan gett ut en handbok i konfliktmetodik. I boken berättar 13 

organisationskonsulter om deras erfarenheter, tillvägagångssätt och metodanvändning vid 

specifika konfliktuppdrag på olika arbetsplatser. Författaren presenterar också välkända 

strategier för konflikthantering som är svårtillgängliga för svenska personalspecialister med 

anledning av att forskningen i stor utsträckning bedrivs av tysktalande konfliktforskare 

(Jordan, 2014).  
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En av de modeller som presenteras är skapad av Friedrich Glasl (1999), organisationskonsult 

och forskare, som över tid utvecklat välkända instrument för konflikthantering. Hans 

pedagogiska modell för hantering av konflikteskalation, består av nio steg som konfliktparter 

normativt genomgår vid ett konfliktförlopp. Modellen konstruerades genom att intervjua 

parter som varit med om konflikter varpå deras utageranden i konflikter synliggjordes i olika 

skeden, så kallade vändpunkter i förloppen, för att synliggöra återkommande beteenden. 

Glasl hävdar i sin forskning om konflikteskalation att desto tidigare konflikter upptäcks och 

förstås, desto bättre förutsättningar skapas för att konstruktivt kunna hantera dessa. Forskning 

av denna karaktär betonar konflikters negativa konsekvenser som ett centralt argument för 

dess vetenskapliga relevans. Konflikter kostar pengar för organisationer och påverkar 

arbetsgruppers förmåga att arbeta effektivt. Det finns enormt många olika konfliktstrategier 

förespråkade av forskare världen över vars utformning av diagnoser och tekniker ser olika ut. 

Genom att skapa lösningar menar man kunna uppnå positiva effekter, däribland lärande och 

organisationseffektivitet (Garner & Poole, 2013).  

 

Psykologisk konfliktforskning präglas i hög utsträckning av individualistiska perspektiv där 

individen i den större organisationen är utgångspunkten. Angreppssättet är väl forskat inom 

området. Genom surveyundersökningar analyseras ofta olika variabler som sedan pekar på 

samband, ofta grundläggande för de förklaringsmodeller som i slutledningar konstrueras. 

Studier har påvisat korrelation mellan emotionell intelligens och val av konfliktstilar.  

Med en urvalsgrupp på 126 personer har regressionsanalyser genomförts utifrån variablerna 

EI-färdigheter och konfliktstilar. EI-färdigheter exemplifierade genom socialt ansvar, 

impulskontroll och problemlösningsförmåga har visat ett direkt samband till individers olika 

hantering av arbetsplatskonflikter. Emotionella förmågor har visat sig vara betydande för 

effektiv konflikthantering. Denna forskning hänvisar också till dess begränsningar på så sätt 

att andra variabler kan påverka individers konfliktstilar som undersökningarna inte tagit med 

i beräkningen (Hopkins & Yonker, 2014).  

 

Begreppet “social kompetens” används ofta i positiva bemärkelser i relation till individers 

förmågor att hantera konflikter. I motsats till den studie som presenterats ovan har en annan 

studie påvisat hur sådana kompetenser också kan utnyttjas för egen vinning. Social 

kompetens kan tänkas hjälpa individen att agera utifrån normer och sociala regler i 

konfliktsituationer men förmågorna har också visat sig användas med skicklighet på 

bekostnad av andra människor (Kisamore, Jawahar, Liguori, Mharapara & Stone, 2010).  
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Vidare har konfliktforskning inom det arbetsvetenskapliga fältet också studerats utifrån 

kvalitativa metoder. Thomas Jordan och Titti Lundin syftade i sin rapport om 

konflikthantering (2001) att genom intervjuer upplysa läsaren om individers upplevelser av 

arbetsplatskonflikter. I intervjuerna berättade deltagare om exempel på situationer och 

dilemman som kunde uppstå under konflikter. Författarna eftersträvade exemplifierande 

beskrivningar för att kunna säga någonting om deltagares egen perception av sig själv i 

vardagssituationer. Studien belyste ett lärandeperspektiv som en genomgående röd tråd, med 

hypotesen om att arbetsplatskonflikter innehar hög grad av lärandepotential. Rapporten 

visade att individer ofta saknar insikter om hur deras åsikter kan vara subjektiva i konflikter. 

Saknaden av en sådan medvetenhet menar författarna ofta resulterar i att människor 

godkänner sina beteenden utifrån sina subjektiva tolkningar. 

 

2.3 Konflikter som socialt fenomen 

 

Ett inte lika väl forskat område inom konfliktforskning är ansatser utifrån mer sociala 

dimensioner, sociologiska och pedagogiska ansatser utgör en minoritet av forskningsfältet.  

Inom detta område har flera studier undersökt mångfald inom arbetsgrupper i syfte att finna 

eventuella samband mellan variablerna konflikt och mångfald på arbetsplatser. Karen Jehn är 

en mycket citerad forskare som länge studerat konflikter i arbetsgrupper utifrån olika 

perspektiv. I en av hennes studier diskuteras arbetsgruppers normer i relation till konflikt och 

effektivitet. Arbetsgrupper med gemensamma värderingar tenderade att i mindre utsträckning 

drabbas av konflikter. Också att det lättare uppstod konflikter mellan individer i 

arbetsgrupper vars värderingar skiljde sig åt i större utsträckning. Det framkom också hur 

normer inom grupper som accepterade olikheter och främjade öppen kommunikation i 

samband med konflikter tenderade att påverka effektivitet positivt. Arbetsgrupper vars 

normer såg olikheter som skadligt och resulterade i att konflikter undveks påverkade 

effektiviteten (Jehn, 1997).  

 

Vidare har hon också studerat skillnader mellan relationskonflikter, sakkonflikter och 

processkonflikter. I en kvalitativ undersökning studerade hon arbetsgruppers konflikter inom 

sex organisationer. Studiens empiriska material bestod av intervjuer och observationer i syfte 

att primärt generera en konfliktmodell. Resultaten analyserades med hjälp av olika 
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konfliktdimensioner och kopplades till arbetsgruppers effektivitet. En dimension som visade 

sig påverka effektivitet hos arbetsgrupper var emotion. Emotionella konflikter visade sig ha 

en negativ påverkan på konfliktförlopp, oberoende av om det var en relationskonflikt, 

sakkonflikt eller processkonflikt. De emotioner som framkallades i konflikter visade sig i de 

flesta av fall vara negativa (Jehn, 1997). 

 

Med social identitetsteori som utgångspunkt genomfördes mellan 2014–2016 en 

intervjustudie inom vårdsektorn. I studien användes social identitetsteori för att undersöka 

sambandet mellan grupprocesser och konflikter. Likt många andra undersökningar, låg det 

också i studiens avsikt att redogöra för eventuella konsekvenser samt finna strategier för att 

främja samarbete. Undersökningen visade samband mellan grupprocesser och konflikter på 

två sätt, genom medlemskap och gränsdragning mellan grupper. Medlemskap i gruppen 

påverkade konflikter vid tillfällen då medlemmar tycktes avvika från gemensamma normer 

inom arbetsgruppen varpå individer upplevde känslor av att känna sig uteslutna från gruppen. 

Undersökningen visade också på hur gränsdragningen mellan olika grupper i konflikter 

kunde ha en negativ effekt på upplevelser av utgrupper (Bochatay et al., 2019). 

 

2.4 Konflikter, genus och serviceyrken 

 

Tidigare forskning har utifrån ett genusperspektiv visat på hur konflikter tenderar att vara fler 

på arbetsplatser med en könssegregering och tvärtom färre inom mer könsintegrerade yrken. 

Dock har konflikter kopplat till genus varit ett mindre prioriterat forskningsområde över tid 

vilket gör att förklaringar till dessa påståenden kvarstår att undersökas för mer djupgående 

analyser (Forte, 2016). Vidare visar studier att könsroller i relation till kulturella 

förväntningar har en påverkan på agerande i olika konfliktförlopp på arbetsplatser. I en studie 

om könsskillnader i relation till beteendevariationer i konflikter hittades intressanta fynd 

kopplat till män och kvinnors olika grad av att anamma konstruktiva beteenden i 

konfliktsituationer (Davis, Capobianco & Kraus, 2010). Undersökningen indikerade på att 

kvinnor, i större utsträckning än män, uppvisade konstruktiva beteendemönster. 

 

Vidare visar studier på hur kön är en faktor som påverkar huruvida individer upplever det 

viktigt att anpassa sig till andra människors känslosfär eller inte. Tidigare forskning visar i 

större utsträckning att kvinnor i relation till män anpassar sig till andra människors behov. 
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Således att feminiteten hos en kvinna tenderar att bli ifrågasatt om beteendet avviker från det 

som anses vara normativt i samhället. Sociologen Nancy Chodorow hävdar kopplat till sitt 

arbete om könsidentitet att kvinnor mer än män har kontakt med sina känslor och i 

förlängningen blir skickligare på att medvetet hantera dessa professionellt. Att män mer 

undermedvetet trycker bort känslor men saknar en medvetenhet som kvinnor innehar i högre 

utsträckning (Hochschild, 2012).  

 

2.5 Sammanfattning tidigare forskning 

 

Sammanfattningsvis har det forskats mycket på konflikter inom det arbetsvetenskapliga och 

psykologiska fältet. Forskare har undersökt arbetsplatskonflikter som ett problem som bör 

lösas. Internationellt förespråkar forskare metoder och strategier med lösningsfokuserade 

syften som kommit att vara verktyg för många organisationskonsulter och användas flitigt 

inom den akademiska världen. Inom vetenskapen har ett individperspektiv stått i fokus vilket 

genererat mycket forskning om människors beteenden i konflikter kopplat till personliga 

karaktärsdrag. Konflikter har både forskats på utifrån lärandeperspektiv och problematiska 

aspekter. Vidare är det pedagogiska forskningsfältet i relation till arbetsplatskonflikter mindre 

utforskat. Man kan se pedagogiska modeller i syfte att främja konflikthantering, däremot är 

konflikter som ett sätt att konstruera mening, vara identitetsskapande och bidra till en 

arbetsplatskultur mer ett okänt område. Denna socialiserade aspekt av konflikter har inte 

undersökts tillräckligt utifrån vetenskapliga ansatser.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk och de analytiska begrepp som har 

varit av relevans för beskrivandet av ansatsen. Avsnittets utgångspunkter utgörs av Wengers 

(1998) teori om praktikbaserade gemenskaper samt utdrag från Hochschilds (2012) teoretiska 

perspektiv om känsloarbete. 

 

3.1 Praktikbaserad gemenskap 

 

Communities of practice, även kallat praktikbaserad gemenskap, är en social teori utformad 

av Etienne Wenger (1998). Teorins utgångspunkt är att lärande sker i den sociala kontexten 

som människor befinner sig i. Individer blir delaktiga på en arbetsplats genom att socialiseras 

in i gemensamma praktiker. Wenger menar att lärande är en socialisationsprocess och att det 

är genom denna som individen skapar sin identitet och blir medlem i gemenskapen. Utifrån 

detta perspektiv kan man se konflikter som en handlingsrepertoar som präglar identiteter och 

arbetsplatskulturer. Med utgångspunkt i detta kan man få syn på olika, mindre konflikter, som 

hanteras dagligen när människor interagerar med varandra. Vidare kommer tre centrala 

begrepp utifrån teorin beskrivas för att sätta ramarna för det perspektiv jag har valt att belysa 

konflikter utifrån.  

 

En praktikgemenskap är ett begrepp som handlar om att individer inom en specifik profession 

tillsammans skapar en gemenskap kopplat till den sociala kontexten. Praktikgemenskaper 

finns överallt runt omkring oss trots att de inte alltid är uttalade och på det sättet synliga. 

Genom att människor innehar relationer på en arbetsplats och konstruerar en verksamhet 

skapas gemensamma, informella praktiker som individen blir delaktig i genom aktivt 

deltagande. Med informella praktiker syftar jag till faktumet att sådana processer är flytande 

och ständigt pågående. Lärande sker i det aktiva deltagandet inom praktikgemenskapen. 

Lärande bör förstås genom det sociala deltagandet, som en social process, inom en profession 

snarare än någonting som sker avskilt i en formell kontext. Med utgångspunkt i dessa 

gemensamma praktiker kan konflikter undersökas som en repertoar som har socialiserande 

funktioner och påverkar individer som tillhör gemenskapen. Utageranden i konflikter i 

gemenskapen kan betraktas som en handlingsrepertoar, vid sidan av många andra repertoarer 

inom verksamheten. 
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3.2 Medlemskap 

 

Medlemskap handlar om hur man genom praktikgemenskaper blir medlem i specifika 

arbetsplatskulturer genom kontinuerligt deltagande. Att bli inkluderad är en grundläggande 

förutsättning för att kunna bli engagerad i praktikgemenskapen. Wenger definierar tre 

kännetecken som primära källor till en sådan gemenskap: 

 

- Ömsesidigt engagemang 

- Gemensam verksamhet  

- Delad repertoar 

 

Det är genom dessa dimensioner som gemenskapen i praktiken skapas. Genom ömsesidigt 

engagemang ges utrymme för medlemskap och den gemensamma verksamheten gör att 

medlemmar ansluter sig till varandra och finner gemensamma tillvägagångssätt för hur saker 

och ting ska göras. En förenad verksamhet behöver dock inte vara synonymt med enighet 

mellan medlemmar utan kan innebära olikheter som diskuteras och förhandlas inom 

gemenskapen. Wenger beskriver detta på följande sätt: 

 

Because mutual engagement does not require homogeneity, a joint enterprise does not mean agreement 

in any simple sense. In fact, in some communities, disagreement can be viewed as a productive part of 

the enterprise. The enterprise is joint not in that everybody believes the same thing or agrees with 

everything, but in that it is communally negotiated (Wenger, 1998, s. 78).  

 

Konflikter kan i detta perspektiv alltså ses som en ordinär handlingsrepertoar där 

gemensamma värden och normer förhandlas. Repertoarer kan definieras av de procedurer, 

arbetssätt, rutiner och språk som är accepterat, används och delas inom en verksamhet. Dessa 

repertoarer formas av medlemmar som tillsammans skapar meningsfulla värden och sätt att 

agera på. Det är genom dessa tre dimensioner som gemenskapen förstärks, kunskap överförs 

och lärande möjliggörs.  

 

3.3 Yrkesidentitet 

 

Wenger (1998) beskriver identitet som en central aspekt för konstruerandet av 

praktikbaserade gemenskaper. Genom att tillhöra en praktikgemenskap båda förändras och 
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formas människors identiteter. Med utgångspunkt i social lärteori är idén om identitet en 

mittpunkt mellan både det individuella och sociala, det går inte att dra en skiljelinje mellan 

var det individuella börjar och det sociala slutar, det är en flytande process som sammanflätas 

i den praktikgemenskap som människor är delaktiga i. Förändringar som sker i människors 

identiteter kan enligt social lärteori förklaras genom gemensamma praktiker och identitet i 

relation till praktik kan förstås utifrån flera olika perspektiv. Identitet kan vara sett utifrån ett 

lärandeperspektiv, samtidigt kan det också vara självupplevt av individen, en annan 

utgångspunkt är att identiteten är socialt konstruerad.  

 

Yrkesidentitet som resultat av deltagande i den sociala kontexten beskriver Wenger i 

förhållande till kompetens. Deltagare i en praktikgemenskap befinner sig i ett välkänt socialt 

rum och förstår sig på de sociala regler som finns inom den professionen. Det finns en 

kompetens för hur man bör bete sig och denna kompetens är värdefull för att vara medlem 

och accepterad i gemenskapen. På så sätt utgörs vårt medlemskap i gemenskapen av vår 

identitet, det krävs en viss grad av kompetens för ett sådant medlemskap. Identitet beskrivs 

kopplat till kompetens på följande sätt: 

 

Membership in a community of practice translates into an identity as a form of competence. An identity 

in this sense is relating to the world as a particular mix of the familiar and the foreign, the obvious and 

the mysterious, the transparent and the opaque. We experience and manifest ourselves by what we 

recognize and what we don’t, what we grasp immediately and what we can’t interpret, what we can 

appropriate and what alienates us, what we can press into service and what we can’t use, what we can 

negotiate and what remains out of reach (Wenger, 1998, s. 153).  

 

Identitet utifrån denna teori kan alltså vara en fråga om kompetenser, varpå individer i 

gemenskapen tilldelas ett medlemskap. Individers upplevelser och ageranden styrs i viss mån 

av en förförståelse av vad som är bekant och främmande. Denna distinktion påverkar 

individers beteende, förståelse, tolkning och anpassning. Inom gemenskapen formas ett språk, 

ett sätt att agera gentemot andra medlemmar samt osynliga regler för vad som anses vara 

socialt accepterat. På samma sätt utvecklas normer och gemensamma värderingar om vad 

man i gemenskapen inte bör göra. Konflikter kan utifrån detta perspektiv undersökas som en 

del av vardagen på arbetsplatser där de sociala spelreglerna bestämmer hur medlemmar bör 

agera i olika situationer. Det sociala agerandet i dessa gemenskaper blir viktiga för att som 

individ tilldelas ett medlemskap inom verksamheten. 
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3.4 Konfliktagerande 

 

Med utgångspunkt i Wengers (1998) sociala teori om lärande kan man fortsättningsvis mer 

specifikt förstå konflikter genom att läsa Hochschilds (2012) teori om känsloarbete. Vad som 

här kommer att kallas konfliktagerande är ett iscensättande av konflikter som mer eller 

mindre kan involvera medlemmarnas emotionella engagemang.  

 

3.4.1 Känsloarbete 

 

I Arlie Hochschilds studie “The Managed Heart” (2012) skildras vad hon benämner som 

emotional labor, ett begrepp som i kommande avsnitt kommer att gå under benämningen 

känsloarbete. Hochschild beskriver känsloarbete som någonting anställda förväntas göra i det 

offentliga rummet och i professionellt syfte, ofta med hänsyn till yttre faktorer. Yttre faktorer 

består av det sociala spelet som mänskligt agerande i många situationer innefattar. I citatet 

nedan beskriver författaren konstruerandet av det offentliga rummet samt vilka parter hon 

anser hålls ansvariga: 

 

Emotional labor is potentially good. No customer wants to deal with a surly waitress, a crabby bank 

clerk, or a flight attendant who avoids eye contact in order to avoid getting a request. Lapses in 

courtesy by those paid to be courteous are very real and fairly common. What they show us is how 

fragile public civility really is. We are brought back to the question of what the social carpet actually 

consists of and what it requires of those who are supposed to keep it beautiful (Hochschild, 2012, s. 9) 

 

I ett professionellt sammanhang kan fenomenet exemplifieras genom att anställda inom ett 

serviceyrke, i mötet med kunder, förväntas involvera emotion som en naturlig del av det 

professionella agerandet på arbetsplatsen. Att framhäva behagliga känslor, anpassade för den 

specifika kontexten, i syfte att framkalla en önskad reaktion hos en motpart. Att också i den 

professionella sfären undanhålla andra, mindre vackra känslor som inte gynnar situationen 

som arbetstagaren befinner sig i. Känsloarbete är någonting som Hochschild hävdar 

förekommer i de flesta av branscher men som kvinnor i högre utsträckning än män utför. 

Författaren hänvisar delvis till samhällets könsroller och skillnader i auktoritet mellan 

kvinnor och män, som orsaker till distinktionen mellan grad av känsloarbete. Känsloarbete är 

en primär utgångspunkt i Hochschilds begreppsapparat, vidare kommer i nästa avsnitt två 
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ytterligare begrepp beskrivas, relaterade till ovanstående fenomen. Dessa föreställningar kan 

illustrera två skilda tillvägagångssätt för hur känsloarbete i praktiken kan utföras.  

 

3.4.2 Ytagerande och djupagerande  

 

Surface acting och deep acting är två begrepp som myntats av Hochschild med inspiration 

från det ökända arbetet av Erving Goffman (1959) och Constantin Stanislavski (1936). Båda 

begreppen grundar sig i föreställningen om att mänskligt agerande i olika grad, men 

gemensamt för alla individer, innefattar skådespel. Människors förmåga att skådespela kan 

yttra sig på två olika sätt, genom ytagerande eller djupagerande. Oavsett tillvägagångssätt har 

individen som utför beteendet lärt sig hur hen ska gå tillväga för att i det offentliga rummet 

iscensätta en känsla eller konstruera den inre formen av en känsla. Hochschild beskriver 

ytagerande på följande sätt: 

 

The body, not the soul, is the main tool of the trade. The actor’s body evokes passion in the audience’s 

soul, but the actor is only acting as if he had feeling (Hochschild, 2012, s. 37). 

 

Ytagerande och de uttryck som beteendet innebär sitter i en människas kroppsspråk, rent 

krasst kan sättet att uppföra sig beskrivas som att känslomässigt spela med i ett sätt att vara i 

en specifik kontext. Känslorna som gestaltas är nödvändigtvis inte äkta för individen som 

utför dem, men målet är att de oavsett, i det offentliga rummet och av publiken, ska uppfattas 

naturliga. I ett professionellt sammanhang kan likt i tidigare avsnitt detta exemplifieras 

genom sättet som en anställd agerar i ett kundbemötande på arbetsplatsen.  

 

Den anställde skulle med ytagerande som utgångspunkt tänkas kunna iscensätta ett agerande, 

uppföra sig extra vänlig eller hängiven och utföra yttre gester som lämpar sig för den 

specifika kontexten. De yttre gesterna som utförs av den anställde får mycket möjligen 

mottagaren att känna sig genuint uppmärksammad, det känns äkta. För avsändaren som utför 

gesten däremot är det mer en form av skådespel än faktiska känslor som utförs, som citatet 

ovan beskriver: kroppen är det centrala verktyget, inte själen.  

 

Således beskrivs också begränsningar jag anser vara relevanta att fortsättningsvis lyfta fram, 

Hochschild hänvisar till Stanislavski (1936) som uttrycker sig på följande sätt vid 
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diskussionen om ytagerande:  

 

This type of art (of the Coquelin school) is less profound than beautiful. It is more immediately 

effective than truly powerful; [its] form is more interesting than its content. It acts more on your sense 

of sound and sight than on your soul. Consequently it is more likely to delight than to move you. You 

can receive great impressions through this art. But they will neither warm your soul nor penetrate 

deeply into it. Their effect is sharp but not lasting. But delicate and deep human feelings are not subject 

to such technique. They call for natural emotions at the very moment in which they appear before you 

in the flesh. They call for the direct cooperation of nature self (Hochschild, 2012, s. 38) 

 

Ytagerande kan utifrån detta perspektiv betraktas som en konst med strategiska avsikter. 

Uttryck som används vid sådana ageranden är inte nödvändigtvis genuina och förmår därför 

inte att beröra individen mer djupgående. Denna teknik kan vara effektiv och behagande men 

baseras inte på naturliga känslor och impulser.  

 

Detta leder mig in på nästkommande begrepp, djupagerande, som har helt andra komponenter 

än vad som i ovanstående avsnitt har beskrivits. Istället för att anspela på en känsla kroppsligt 

utan att känna det genuint inuti innefattar djupagerande att individen i utförandet av 

känsloarbetet känner självupplevda känslor och agerar på dessa autentiskt. Individen försöker 

framkalla specifika känslor till den sociala kontexten som från början inte var naturliga. Detta 

kräver en annan typ av ansträngning från individen. Hochschild beskriver att individen vid 

djupagerande anstränger sig för att genuint känna de emotioner som går i linje med det som 

är socialt accepterat, i vilket dessa emotioner blir verkliga för individen.  

 

Om känslor vi enligt en specifik kontext bör känna, kopplat till exempelvis normer och 

samhällsstrukturer, men mot förmodan inte känner genuint förekommer det att människan 

ibland använder sig av sitt känslominne. Detta för att uppmana en specifik känsla som vi 

antingen bör eller vill känna. Detta sker, utan alltid en upplevd medvetenhet, både 

professionellt och privat. Det är först när ett beteende avviker, det vill säga när känslor vi bör 

känna men inte känner blir påtagliga i en social situation som detta uppförande 

uppmärksammas. Individen försöker att anpassa sig. Genom användandet av känslominnet 

kan individen öppna upp nya genuint upplevda känslor istället för att agera utifrån känslor 

som upplevdes verkliga från första anblick. För att exemplifiera detta resonemang ytterligare: 

befinner man sig i en arbetsgrupp där någon beter sig märkligt kan ens känslor vid första 

anblick tala om för en individ att agera på ett sätt som inte är lämpligt i situationen. Vid 
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ytagerande i en sådan situation skulle individen kunna tänkas agera utifrån iscensatta känslor 

för att behaga det offentliga rummet. Med djupagerande som tillvägagångssätt däremot kan 

känslominnet användas för att individen som upplever olämpliga känslor inte utåt sett 

iscensätter dessa. Genom att individen föreställer sig själv i stunder då hen upplevt liknande 

känslor som personen som beter sig märkligt, kan ökad förståelse och äkta känslor framkallas 

som går i linje med ett agerande lämpligt för den sociala kontexten. 

 

Hochschild ställer sig kritisk till hur anställdas känsloarbete i professionellt syfte kan 

användas av institutioner för ökad effektivitet och vinst. Känsloarbete i alla olika kontexter, 

inte minst det professionella rummet, blir lättare att utföra om det sker under autentiska 

premisser. Att i alltför stor utsträckning utföra känsloarbete som i grunden baseras på 

iscensatta känslor menar hon vara dränerande för individen som utför handlingarna. I den 

kommersiella miljön betraktas yt- och djupagerande som en resurs i syfte att generera pengar 

och på så sätt utnyttjas individer för att gynna institutionen (Hochschild, 2012).  

 

3.5 Sammanfattning teoretiska utgångspunkter 

 

Med utgångspunkt i Wengers och Hochschilds teorier kan man se vardagliga 

arbetsplatskonflikter som ett agerande, där emotioner kommer till uttryck i en förhandling om 

arbetsplatskulturella normer. Konflikter inom gemensamma praktiker kan på sätt undersökas 

som en repertoar med socialiserande funktioner som påverkar individer inom gemenskapen. 

Konfliktageranden kan betraktas som en repertoar precis som många andra repertoarer inom 

en verksamhet, en naturlig del av vardagen på arbetsplatser. Genom dessa teorier och 

begreppsapparater kan man förstå konfliktageranden utifrån nya dimensioner samt undersöka 

individers ageranden kopplat till känsloarbete och sociala aspekter. Det teoretiska ramverket i 

kombination av praktikbaserade gemenskaper och känsloarbete, fungerar som ett redskap för 

att vidare analysera arbetsplatskonflikter som sociala fenomen i relation till emotion. 
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4. Metod 

 

I detta kapitel presenteras studiens val av metod samt de metodologiska överväganden som 

varit viktiga under processens gång. Uppsatsens avgränsningar diskuteras även i förhållande 

till grad av trovärdighet. Slutligen presenteras forskningsetiska överväganden i slutdelningen 

av kapitlet i vilket jag diskuterar hur hänsyn har tagits till dessa vid uppsatsens bearbetning.  

 

4.1 Metod för datainsamling  

 

Uppsatsen innehar en kvalitativ ansats och följer en induktiv syn på praktisk tillämpning och 

teori, ett förhållningssätt som Bryman (2011) hävdar går i linje med kvalitativ forskning.  

I studien har det empiriska materialet utgjorts av semistrukturerade intervjuer, karaktäriserade 

av ett planerat intervjuformat men med en öppenhet och förståelse för eventuella förändringar 

i relation till det specifika samtalet (Bryman, 2011). Målet var aldrig att som intervjuare styra 

samtalet utan istället låta informanten berätta sin berättelse med viss vägledning om det 

behövdes. Då varje intervju utgick ifrån en egenupplevd berättelse var det viktigt för mig som 

intervjuade att ge informanten utrymme för att utforma berättelsen på sitt sätt. För att 

klargöra varje frågas relevans för studien utformades på förhand en intervjuguide. 

Vid skapande av intervjuguiden tog jag hänsyn till ett flertal kriterier som enligt Bryman 

(2011) är viktiga att ha i åtanke. För att undvika intervjuareffekt formulerade jag öppna 

frågor, med en försiktighet i relation till ledande frågor. Vidare formulerades frågor relevanta 

för mina analytiska intressen, frågeställningar och teoretiska utgångspunkter.  

 

Med utgångspunkt i det teoretiska ramverkets teman; praktikgemenskaper och känsloarbete, 

blev det lättare att ringa in vilka frågor som var relevanta respektive bortom studiens 

relevans. Frågorna operationaliserades sedan tills de var av en karaktär jag upplevde naturliga 

för samtalet, jag eftersträvade vardagliga formuleringar snarare än akademiskt lämpliga. Då 

intervjuerna baserades på personliga berättelser var det viktigt att anpassa mitt språk på ett 

sätt som passade den jag intervjuade (Bryman, 2011). Intervjuguiden innehöll ett par 

inledande frågor som ställdes till samtliga informanter varav fortsättningen kunde variera till 

viss del mellan olika berättelser. Intervjuguiden innehöll även ett par standardiserade 

uppföljningsfrågor som användes återkommande, i syfte att få informanten att vidareutveckla 

sitt resonemang, när det lämpade sig i samtalet (se bilaga 2).  
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4.2 Urval och avgränsning 

 

I denna studie består urvalet av sex kvinnor som arbetar inom svensk detaljhandel och 

frisörsalonger, såväl på chefs- som medarbetarnivå. Ambitionen var att från start rikta in mig 

mot kvinnor inom ett och samma yrke, något som i ett senare skede visade sig försvåra mitt 

sökande av informanter. Detta resulterade i att jag valde att bredda mitt urval en aning och 

avgränsa studien till serviceyrken dominerade av kvinnor. I studien användes ett målinriktat 

urval, vilket bedömdes lämpligt för att finna informanter relevanta för studien, baserad på en 

relativt snäv avgränsning. Det målinriktade urvalet gav mig möjlighet att intervjua individer 

vars profiler stämde överens med uppsatsens problemformulering (Bryman, 2011).  

 

Totalt kontaktades 15 kvinnor som arbetade inom ett kvinnodominerat serviceyrke, varav sex 

personer deltog i undersökningen. Ett flertal personer som kontaktades valde att inte delta 

med anledning av att ämnesområdet upplevdes obekvämt att prata om samt att egenupplevda 

konflikter var något främmande. Fyra av de som intervjuades var medarbetare och resterande 

informanter hade chefspositioner. Samtliga personer kontaktades via sociala medier, antingen 

via Linkedin eller mejl. Informanterna var verksamma i Stockholms eller Göteborg och 

åldersspannet var mellan 22–40 år. 

 

4.3 Tillvägagångsätt 

 

Samtliga intervjuer genomfördes via IT-plattformen ZOOM (Zoom Cloud Meetings) med 

orsak av coronaviruspandemin som bröt ut år 2019/2020. När samtalen bokats in skickades 

ett samtyckesformulär ut till respektive informant med information om projektets samtliga 

delar; metod, resultatredovisning, etik och sekretess (se bilaga 1). I brevet fanns tydlig 

information om att intervjuerna skulle genomföras med hjälp av ett digitalt verktyg som 

tillåter mötesledaren att spela in samtalet. Jag försäkrade samtliga informanter om att jag var 

den enda som skulle lyssna på ljudinspelningen, med syfte av att förenkla transkribering och 

kunna vara närvarande i deras berättande (Ahrne & Svensson, 2015). I min undersökning har 

jag sett avgörande aspekter kopplat till ljudinspelning. Bryman (2011) redogör för fördelar 

med att spela in intervjusamtal som ligger till grund för en analysprocess. Inspelning av 

intervjuer har påverkat tolkningsprocessen genom att jag systematiskt har kunnat gått tillbaka 

till intervjutranskripten för att säkra och förbättra mina tolkningar upprepade gånger. 
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Samtliga intervjuer pågick i cirka 40 minuter och ägde rum avskilt i samtligas hemmiljö utan 

eventuella störningar. Då berättelserna var personliga blev det extra viktigt att både jag och 

intervjupersonerna befann sig i en bekväm miljö. För att skapa en avslappnad stämning 

inledde jag intervjuerna med att kortfattat berätta om min tanke med intervjun och poängtera 

att min avsikt inte var att bedöma deras konfliktageranden utan istället med nyfikenhet lära 

mig mer om ämnesområdet genom deras berättelser. I slutet av samtliga intervjuer frågade 

jag hur informanterna upplevt samtalet samt om det fanns något de ville berätta som de ännu 

inte fått sagt. Detta gjorde jag för att få en bättre bild av om deras förförståelse av samtalet 

stämde överens med hur de beskrev samtalet efter att det ägt rum. 

 

4.4 Databearbetning och analysmetod 

 

Efter att alla intervjuerna genomförts påbörjades transkribering av samtalen. Då intervjuerna 

hölls inom loppet av fyra dagar gjordes bedömningen att transkriberingen kunde påbörjas 

först när alla intervjuerna var inspelade. Om tidsförloppet däremot hade varit längre mellan 

intervjuerna skulle jag gjort en annan bedömning och bearbetat transkriptionen efter varje 

avslutad intervju. Vid transkribering översatte jag informanternas formuleringar till text 

genom att lyssna på ljudinspelningarna och anteckna det som sades allt eftersom (Ahrne & 

Svensson, 2011). Vid vissa tillfällen uteslöt jag ord som endast hade en funktion av utfyllnad 

såsom “Mmm”, “Hmm”, “Asså” och “Liksom”, specifikt där de inte utgjorde en viktig 

funktion kopplat till det informanterna berättade om i stunden. Vidare resonerade jag på ett 

liknande sätt kring framställning av citaten i analyskapitlet.  

 

För den språkliga förståelsen lämnades vissa ord ute som beskrivna ovan och eventuella 

överdrivet långa meningar kompletterades av punkter för att förståelsen för innehållet skulle 

öka. Intervjutranskripten utgjorde studiens empiriska material och la grund för den analys 

som sedan påbörjades. Materialet analyserades med utgångspunkt i tematisk analys med syfte 

att finna olika teman och områden i insamlad data. Genom att analysera transkripten med 

denna metod ansåg jag mig i detalj kunna tolka olika sätt att utagera konflikter och förhålla 

sig till emotioner. Med hjälp av att analysera mönster i det empiriska materialet kunde 

enskilda yttranden och åsikter jämföras och förenas med varandra, i vilket teman 
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konstruerades (Braun & Clarke, 2006). Min analys av transkripten har med denna metod som 

verktyg fokuserat på vad som sägs snarare än hur det sägs (Bryman, 2011).   

 

Braun & Clarke (2006) lyfter fram sex olika faser att följa vid användning av tematisk analys. 

Genom dessa ämnar jag att med transparens beskriva den analysprocess som genomförts. 

Analysen inleddes med att noggrant läsa igenom materialet ett flertal gånger i syfte att bli 

bekant med den data som samlats in samt få utökad förståelse för transkriptionen. Genom att 

göra detta fick jag successivt en djupare förståelse för materialet vilket la grunden för de 

koder som sedan konstruerades. Efter att ha gjort mig bekant med texterna gick jag in på mer 

detaljnivå genom kodning av materialet. I ordningsföljd gick jag systematiskt igenom de 

olika texterna i syfte att genom koder kortfattat beskriva innehållet av de olika styckena. 

I nästa steg började sökandet efter teman kopplat till de koder som de olika meningarna 

tillskrivits. Dessa teman delade jag därefter in i mer specifika områden med koppling och 

relevans till studiens forskningsfrågor.  

 

Vidare gick jag igenom transkriptionen ytterligare för att undersöka relevansen för dessa 

teman i relation till uppsatsens syfte och frågeställningar. Mina deltolkningar omarbetades 

upprepade gånger under analysprocessen och när brister hittades i mina tematiseringar 

bearbetades nya. Med vägledning av min handledare diskuterades och motiverades dessa 

teman, i vilket diskussioner ledde till eventuella nya avgränsningar. Det tvådelade temat 

medlemskap, bestående av villkorat och kvalificerat medlemskap, specificerades under ett 

handledningssamtal. Utgångspunkten var att rubriken endast skulle vara ”det villkorade 

medlemskapet” följt av ”gemensamma normer och värden” samt ”samverka känslomässigt” 

som underrubriker. Vid samtal med handledare diskuterades dessa tematiseringar och 

gemensamt kom vi fram till, med utgångspunkt i transkriptionen, att andra parametrar också 

var av betydelse. Därav utformades nya rubriker och underrubriker. Detta var en pågående 

process under analysens gång för att utarbeta säkerhet i mina tolkningar. 

 

4.6 Etiska överväganden 

 

Denna studie har genomgående tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer. För att skydda undersökningsdeltagare har jag följt de fyra kraven med 

utgångspunkt i individskyddskravet; informationskravet, samtyckeskravet, 
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konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Med informationskravet i åtanke fick samtliga 

deltagare information om vad deras medverkan skulle innebära, vad studien ämnade att 

undersöka, att dem kunde tacka nej till medverkan när som helst samt att dess medverkan helt 

och hållet skulle baseras på frivillighet. Undersökningsdeltagarna tillgavs denna information i 

ett samtyckesbrev som skickades ut (se bilaga 1).  

 

Samtyckeskravet behandlades således i den blankett som skickades ut till informanterna. 

Deltagarnas konfidentialitet uppmärksammades både i samtyckesbrevet samt i inledandet av 

intervjuer. Jag var tydlig med att informera samtliga informanter om att deras medverkan 

skulle vara helt anonym och att varken personer eller institutioner skulle kunna identifieras i 

studien. Genom att samtyckeskravet följs i vetenskapliga studier innebär det att deltagarna 

när som helst under processens gång kan välja att avböja, det är deras rättighet (Bryman, 

2011). Under bearbetning av denna uppsats planerades ett flertal intervjuer in med personer 

som gärna ställde upp i studien, varav personerna kort därefter ångrade sig. Jag fick då börja 

sökandet på nytt efter informanter där samtyckeskravet kunde uppnås längs hela processen.  

Slutligen informerades undersökningsdeltagare om att deras uppgifter som varit till underlag 

för det empiriska insamlade materialet endast skulle komma att användas i denna studie och 

inte i icke-vetenskapliga syften (VR, 2002). 

 

4.7 Metodreflektion 

 

Under forskningsprocessens gång har självreflektion och medvetenhet om min egen 

förförståelse inom ämnesområdet varit centrala aspekter jag reflekterat kring för att kunna nå 

en hög trovärdighet i min studie. Jag har valt att utgå ifrån kvalitetskriterierna tillförlitlighet 

och äkthet. Då uppsatsen syftar till att bidra till en förståelse för arbetsplatskonflikters 

socialiserande funktioner samt belysa konflikter som sociala fenomen i organisationer ansågs 

dessa kriterier relevanta. Studien syftar till att skapa en djupare förståelse av konflikter och 

dessa kvalitetskriterier öppnar upp för möjligheten till mångfacetterade beskrivningar av 

verkligheten (Bryman, 2011).  

 

Semi-strukturerade intervjuer, som jag i denna undersökning har valt att arbeta utifrån, ställer 

en rad olika krav på intervjuaren för att studiens tillförlitlighet inte ska påverkas negativt. 

Intervju som metod har sina begränsningar, det finns exempelvis en risk för att 
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intervjupersonerna har ett intresse av att ge en viss bild av ett händelseförlopp, att 

intervjuaren ställer ledande frågor som påverkar informantens berättande samt att relationen 

mellan informant och intervjuare påverkar det som aktualiseras i intervjun. När intervjuer ägt 

rum har jag därför varit noggrann med att ställa öppna frågor i syfte att lämna utrymme i 

informanters berättande. Jag har kontinuerligt under samtalens gång återberättat hur jag tolkat 

deras uttalanden för att undvika missförstånd i tolkningar.  

 

Det har också varit viktigt för mig att eftersträva ett flexibelt förhållningssätt till vilket stöd 

respektive informant behöver av mig som intervjuare. För att intervjupersoner ska uppleva en 

trygghet och vilja att berätta sin berättelse är det som forskare viktigt att vara medveten om 

att ens nyfikenhet många gånger är avgörande för berättandet (Ahrne & Svensson, 2015).  

I min roll som intervjuare har jag därför aktivt lyssnat, bekräftat och visat på genuint intresse 

för de informanter jag intervjuat. Då intervjuerna har innehållit personliga upplevelser av 

konflikter har det varit viktigt för mig att aldrig bedöma det som sagts eller lägga en 

värdering i informanternas beteenden. Att förmedla en tydlighet kring detta har också varit 

viktigt för att minska risken för att intervjupersoner förmedlat en specifik bild av ett 

händelseförlopp. Urvalsstorlek kan vidare problematiseras i förhållande till svårigheter att i 

förväg som forskare veta när den teoretiska mättnaden uppnås (Bryman, 2011). Från start 

fanns det en önskan om att genomföra 8–10 intervjuer vilket i senare skede upplevdes svårt 

att implementera i praktiken. Relaterat till vardera intervjus omfattning förändrades den 

målsättningen med tiden. Informanternas berättelser visade sig generera mer omfattande 

intervjumaterial än jag föreställt mig vilket gjorde att jag genomförde sex intervjuer för att 

kvalitetssäkra analysen och kunna genomföra mer djupgående tolkningar.  

 

Tematisk analys innefattar hög grad av flexibilitet vilket genererar många olika 

analysalternativ för forskaren. Clarke & Braun (2006) hävdar att nackdelar vid tillämpning av 

metoden mer handlar om brister i analysarbetet än i hur metoden är konstruerad. Mina 

deltolkningar har omarbetats upprepade gånger under analysprocessen. Bristfälligheter i 

tematiseringar har resulterat i att jag utarbetat nya tematiseringar och valt ut nya citat som 

empiriska belägg för mina påståenden. Denna process har gjort att mina deltolkningar blivit 

mer tillförlitliga och att jag som forskare nått en mer djupgående analys kring det som 

informanterna berättat om. Vidare spelades samtliga intervjuer in vilket bidragit till studiens 

tillförlitlighet. Jag har haft möjlighet att gå tillbaka till intervjutranskript och 

ljudupptagningar för att djupgående bearbeta analysen och ifrågasätta mina tolkningar. 
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Tillgång till intervjutranskripten har vägt tungt för arbetet med studiens analys. Det har varit 

tillfällen då jag upptäckt mig själv analysera och tolka det empiriska materialet utifrån min 

egen förförståelse istället för det som detaljerat sagts i intervjuerna. Transkripten har därmed 

hjälpt mig genom att möjliggöra tillgång till originaltexterna vid tolkningen av intervjuerna.  

  

Med orsak av att jag har arbetat inom ett kvinnodominerat serviceyrke har min förförståelse 

av ämnesområdet varit viktig att reflektera kring. Vid analysering av det empiriska materialet 

har jag därför i stor utsträckning utgått ifrån citaten från intervjuerna. Fastän jag som forskare 

besitter ett helhetsperspektiv av intervjutranskripten, i vilket slutgiltiga tolkningar har gjorts, 

så har jag eftersträvat att välja ut citat i analyskapitlet som ger läsaren en god förståelse för 

varför och hur dessa tolkningar har gjorts. Fortsättningsvis har jag reflekterat kring huruvida 

tidsaspekter har påverkat informanternas berättande. Samtliga personer som har intervjuats 

har återberättat konflikter på arbetsplatser från som mest ett år tillbaka. I relation till de 

detaljer som förmedlats till mig kring konflikter har jag inte sett hur tidsaspekten har påverkat 

deras berättelser i en specifik riktning men detta är givetvis en begränsning. 

 

Vidare har jag tagit hänsyn till kriterierna berörande äkthet och vid analysering av det 

empiriska materialet syftat till att ge en så rättvis bild av berättelserna i intervjuerna som 

möjligt. Samtliga informanternas perspektiv har analyserats och presenterats i uppsatsen 

genom citat i analyskapitlet, med undantag av en intervju som inte fått lika mycket tyngd i 

analysen som resterande intervjuer. Vad som upptäcktes var att en informant, på en 

chefsposition, hade svårare att berätta om konflikter utifrån sitt eget perspektiv. Hon 

berättade främst om kollegors beteenden utifrån ett chefsperspektiv, en distansering till ämnet 

som resulterade i uteblivna svar. Vidare berör de resterande äkthetskriterierna allmänna 

forskningspolitiska konsekvenser (Bryman, 2011). Efter att ett flertal intervjuer ägt rum fick 

jag berättat för mig hur ett flertal av informanternas förståelse för konfliktsituationerna 

förändrats genom att prata om det högt. Jag fick till mig hur det upplevdes tillfredsställande 

och utvecklande att berätta om dessa erfarenheter. Intervjuerna verkar ha haft en viss positiv 

påverkan på deras perception av de egenupplevda konflikterna.  
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5. Resultat och analys 

 

I detta avsnitt presenteras studiens empiriska resultat gestaltade genom analytiska teman 

utifrån mitt teoretiska ramverk; Wengers (1998) teori om praktikgemenskaper samt 

Hochschilds (2012) studie om känsloarbete. Resultaten kommer att analyseras i relation till 

tidigare forskning om konflikter som presenterats i forskningsöversikten. Centrala teman som 

utformats innehåller de upptäckter som gjorts med teorin som hjälpmedel. Det första temat är 

det villkorade medlemskapet som består av två underteman; formellt medlemskap och 

kvalificerat medlemskap. Nästa tema går under benämningen emotionella band i relation till 

konfliktagerande. Det sista temat som presenteras är strategisk kommunikation, bestående av 

två underteman; selektivt utagerande av emotioner samt ventilera emotioner och omdömen.  

 

5.1 Det villkorade medlemskapet 

 

Av intervjuerna framgick det genomgående att dessa arbetsplatser verkar bygga på en viss 

form av medlemskap. Att vara medlem i gruppen är någonting väldigt viktigt för 

informanterna och påverkar deras val av konfliktagerande på respektive arbetsplats. Det kan 

utläsas starka behov av att få vara delaktig i gemenskapen. Respektive individ anpassar mer 

eller mindre sitt beteende utifrån de gemensamma värden som finns i arbetsgruppen. Dessa 

resultat går i linje med Wengers (1998) beskrivning av medlemskap i praktikgemenskapen.  

Vidare kan det villkorade medlemskapet utifrån intervjuerna att utläsa förstås på två olika sätt 

och kommer därför presenteras som två underteman; det formella medlemskapet samt det 

kvalificerade medlemskapet, bestående av olika riktlinjer och villkor i praktikgemenskapen. 

 

5.1.1 Formellt medlemskap 

 

Medlemskapet av formell karaktär baseras på mer ytliga arbetsrelationer som hålls på ett 

relativt professionellt plan. Arbetsrelationer kan vara vänskapliga men det är inte ett 

grundläggande krav. För att kvalificera sig som medlem i en sådan gemenskap är emotionella 

band inget måste utan det finns en formell acceptans baserad på profession. Eventuella 

konflikter innefattar främst sådant som är arbetsrelaterat och ifrågasätts en kollega är det 

främst utifrån arbetsprestation snarare än personlighet. Dessa repertoarer formas av 

medlemmar i vilket gemensamma värden för att tilldelas ett medlemskap skapas (Wenger, 
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1998). I det empiriska materialet gav en informant exempel på hur detta kunde uttryckas i det 

dagliga arbetet, i en arbetsgrupp detta medlemskap tolkades vara som mest framträdande.  

 

Vi har inte hängt mycket utanför jobbet, någon middag tillsammans. Fastän vi inte hängt mycket utöver 

jobbet skulle jag säga att vi har bra relationer, jag tycker att jag mer eller mindre kommit överens med 

alla kollegor. Med vissa har det varit att hon är här bara för att jobba och då märker man av. Medan 

med andra kan man prata om lite allt möjligt. Det har inte spelat någon roll. Det är bra stämning mellan 

alla på jobbet. – (1)  

 

I citatet ovan framkommer det hur informanten upplever relationer mellan kollegor på 

arbetsplatsen. Arbetsrelationer beskrivs med relativt neutrala termer, de är fungerande, man 

kommer överens men umgås inte privat vid sidan av arbetet. Kvalifikation för att vara 

medlem är utifrån citatet att utläsa inte baserat på emotionella band utan stämningen bland 

kollegor är den samma oberoende av den aspekten. I utdraget nedan beskriver en annan 

informant vad som kan hända om någon av kollegorna på arbetsplatsen brister i sina 

arbetsmässiga rutiner.  

 

Olikheter accepteras, men jag tror mer att det handlar om att det blir konsekvenser för de andra 

medarbetarna om någon annan inte gör det den ska. Då blir det också svårt i arbetsrelationen. – (2)  

 

Det finns ett accepterande klimat gentemot kollegor men börjar man tänja på gränserna och 

inte riktigt sköta de arbetsuppgifter man blivit tilldelad, det talades specifikt om städveckor, 

kan det skapas friktioner mellan kollegor på ett arbetsrelaterat plan. Gruppmångfald verkar 

accepteras inom arbetsgruppen men informanten lägger en betoning på hur svårigheter kan 

uppstå mellan individer om någon brister i sina arbetsuppgifter. Vidare beskriver en av 

informanterna hur man in hennes arbetsgrupp hanterar vardagliga diskussioner på 

arbetsplatsen om kollegor har olika syn på hur saker ska göras.   

 

När det gäller vår arbetsgrupp har vi tyckt ganska lika om mycket och varit avslappnade mot varandra. 

Många har varit överens om schema, raster, det är ingen fara om man kommer fem minuter sent så 

länge man säger det, man kan ta fem minuter extra rast etc. Det har varit avslappnat, bra 

kommunikation. Att man hela tiden kollar läget. Små saker blir inte grejer. – (1)  

 

I citatet ovan framkommer att kollegor i hög grad är eniga om hur saker på arbetsplatsen ska 

göras och att småsaker inte utvecklas till större konflikter. Det finns gemensamma normer för 

hur saker ska göras och genom öppen kommunikation stämmer man av med varandra, vilket 
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bekräftar tidigare forskning på att arbetsgruppers grad av gemensamma värderingar påverkar 

konfliktförlopp positivt (Jehn, 1997).  

 

5.1.2 Kvalificerat medlemskap  

 

Denna typ av praktikgemenskap bygger på emotioner. Det kvalificerade medlemskapet 

skiljer sig ifrån det formella medlemskapet på så sätt att det baseras på annorlunda repertoarer 

och värderingar delade av medlemmar inom verksamheten (Wenger, 1998). Jaget betraktas 

som en helhet och inte endast eller primärt av den yrkesmässiga professionen. Detta 

medlemskap baseras på emotionella relationer snarare än individens faktiska prestationer på 

arbetsplatsen. Ett flertal informanter indikerar på vikten av att bli bekräftad av gruppen samt 

en stark vilja av att vara omtyckt. Det är med en försiktighet man avviker från det som anses 

vara normativt i gruppen då frågan om att vara omtyckt kan komma att omförhandlas 

beroende på hur man agerar socialt. Detta kan exemplifieras genom citatet nedan. 

 

Man tar allt väldigt personligt så om någon säger emot någon blir det automatiskt att den personen tar 

det personligt. Man ska vara team, därför vågar man inte säga ifrån. Hade jag sagt ifrån mer mot 

gruppen, då hade jag nog känt att jag inte blivit omtyckt på samma sätt som förut. – (3)  

 

För att vara medlem verkar det som att det är viktigt att inte gå emot gruppen. Nära relationer 

mellan kollegor verkar skapa någon form av rädsla för att öppna upp en diskussion ifall man 

tycker olika om något, med orsak av att det lätt tas personligt. Bochatay et al. (2019) som 

studerat arbetsgrupper i förhållande till konflikter beskrev i deras undersökning hur deltagare 

upplevt sig exkluderade från gruppen när de gått emot gemensamma normer, något som 

verkar vara vad denna informant känner en rädsla inför i citatet ovan. Medlemskapet är 

värdefullt och skört samt bygger på en form av anpassning. I förhållande till tidigare 

forskning kan detta typ av konfliktagerande kopplas till stängda normer inom arbetsgrupper 

som leder till ett undvikande av konflikter och inte främjar diskussion som för konflikter 

framåt (Jehn, 1997). Wenger (1998) belyser vikten av kompetenser i den sociala kontexten 

för att bli tilldelad ett medlemskap. Citatet ovan kan kopplas till de kompetenser som är 

värdefulla för att som individ tilldelas ett medlemskap. Informanten förstår de sociala regler 

som finns inom arbetsgruppen och förhåller sig till detta, en viktig kompetens för att vara 

medlem i gruppen.  
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 Nedan beskriver en informant hur en nyanställd inte riktigt kom in i arbetsgruppen på samma 

sätt som övriga kvinnor på arbetsplatsen. Kollegan sa kort därefter upp sig från arbetet. 

 

Hon var väldigt blyg och det var svårt att komma nära henne och det blev bara bara jobb. Och eftersom 

vi andra på jobbet är så öppna med varandra så brukar vi prata om annat också och då blev det att vi 

inte komma lika nära henne och det är ju inget konstigt. Men det blev en kontrast. Det var väl bara att 

det inte varit samma dynamik som med tidigare kollegor. – (4)  

 

Informanten beskriver en arbetsgrupp där medlemmarna delade sociala värden varav det blev 

en tydlig kontrast när en person med andra intressen, mer yrkesmässiga, ville komma in i 

gemenskapen. Vissa personer kan tolkas ha ett mer kvalificerat medlemskap än andra och det 

medlemskap som dominerar inom en viss arbetsgrupp verkar avgöra vilka som passar in. 

Detta citat beskriver en gruppdynamik som den nyanställde inte verkade förhålla sig till, 

varpå hennes medlemskap i gruppen påverkades. Fortsättningsvis beskriver en informant hur 

detta medlemskap också kan inkludera rädslor i relation till gruppen.  

 

Det fanns bestämda regler som många på arbetsplatsen hade bestämt, som man skulle “följa”. Gjorde 

man inte det så blev det ifrågasatt. Många av dom som varit på arbetsplatsen längst dom umgicks också 

privat och det gjorde mig också lite otrygg. Nu hänger dom, pratar dom om en? Tycker dom om en? 

Det blev en osäkerhet jag mådde dåligt över. Framför allt när man har ett behov av att vara omtyckt i 

gruppen. – (5) 

För att vara medlem verkar det som att det är viktigt att dela gemensamma uppfattningar och 

att inte gå emot de normer som gruppen har konstruerat. Det verkar också som att man håller 

mycket tankar inombords med en rädsla av att hamna i ett utanförskap. Det som står på spel i 

konflikterna tolkar jag vara det sköra medlemskapet och risken att som i citatet ovan 

beskriver, inte vara omtyckt i gemenskapen om man ifrågasätter sociala strukturer. I citatet 

framkommer också en osäkerhet i relation till hur specifika personer inom arbetsgruppen 

också umgås utanför arbetet. En möjlig tolkning är att man också kan kvalificera sig som 

medlem genom umgänge utanför den faktiska arbetsplatsen, någonting som verkar göra 

informanten orolig.  

5.2 Emotionella band i relation till konfliktagerande 

Detta tema, emotionella band i relation till konfliktagerande, skildrar hur personliga 

relationer mellan kollegor påverkar deras sätt att agera i konflikter. Återkommande gånger, 
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av ett flertal informanter, beskrivs nära och personliga relationer kollegor sinsemellan 

påverka deras utagerande av konflikter. I de arbetsgrupper där det kvalificerade 

medlemskapet är starkt och dominerande verkar ageranden i konflikter bli mer påverkade än i 

de grupper relationerna är mer formella. Det kvalificerade medlemskapet ställer också högre 

krav på känsloarbete som en del av det vardagliga arbetet (Hochschild, 2012). Nedan 

beskriver en informant hur personliga relationer kopplat till konfliktageranden tar sig i 

uttryck.  

Ibland tar man åt sig mer bara för att man har så bra relationer. Man vill vara omtyckt och inte att 

någon ska störa sig på en. Är man bara kollegor är det bara jobb men här blir det allt i ett. Ibland kan 

jag känna att man inte orkar ta en diskussion för att man är så nära. – (3)  

 

Informanten ovan beskriver hur nära relationer med kollegor påverkar ens val av 

konfliktagerande på arbetsplatsen. De emotionella banden som beskrivs i sista meningen 

verkar vara en orsak till att man undviker konfliktreportoaren, man vill inte riskera det mer 

kvalificerade medlemskapet som är eftertraktat av medlemmar. De sociala spelreglerna 

bestämmer i hög grad hur medlemmar bör agera och de normer och värden som finns inom 

gemenskapen blir högst avgörande för val av konfliktageranden (Wenger, 1998). Man kan 

anpassa sig eller avvika, att avvika kan leda till diskussioner och då väljer man istället att 

anpassa sig. Man vågar inte riskera att gå in i konflikten som kan påverka ens medlemskap, 

vilket gör att individer på arbetsplatserna undviker konflikterna.  

 

Wenger (1998) poängterar vikten av att i verksamheten kunna diskutera och förhandla om 

tillvägagångssätt för att förstärka gemenskapen, överföra kunskap och möjliggöra lärande.  

Genom att undvika konflikter minimerar man möjligheterna för att kunna öva på att 

förhandla gemensamma normer och värden med kollegor. I relation till detta poängterar Glasl 

(1999) i sitt arbete om konflikteskalation vikten av att ta upp konflikter i ett tidigt skede för 

att minska risken för att mer aggressiva utageranden längre fram i tiden. Nedan uttrycker en 

annan informant ett flertal orsaker till att man avsiktligen undviker konflikter.  

 

I min sits så tror jag det handlar om att jag är så nära, som kompisar, den gruppen jag jobbar med. Om 

någon gör något fel så vill inte jag hugga den i ryggen och gå till chefen för då blir det inte bara en 

konflikt på jobbet utan också en konflikt privat. Vilket man kanske oftast, eller iallafall jag, struntar då 

hellre i den konflikten. Det blir då en större grej än det behöver vara. – (5) 
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I citatet ovan beskrivs hur nära relationer med kollegor gör konflikter privata även om de 

utspelar sig på arbetet. Det verkar som att kombinationen av att vara kollegor och vänner gör 

det svårt för individerna att i konflikterna se skillnad på vad som är privat och professionellt. 

Det ser ut som att värna om de personliga relationerna väger tyngre än att gå in i eventuella 

konflikter, möjligtvis kan det vara en anledning till att man undviker konflikter. En annan 

informant beskriver i utdraget nedan hur ens ageranden också blir strategiska i det offentliga 

rummet. 

 

Man har som en liten fasad på sig hela tiden, istället för att våga ta konflikten och säga emot så tackar 

man ja till allting, även om man inte har tid - man nickar och ler för att alla ska tycka att man gör ett 

bra jobb och är den som alltid ställer upp. Som att man vill bygga upp en relation med personerna på 

arbetsplatserna. Man vill vara personen som fixar. Man försöker vara jätteglad fastän man inte är det, 

man säger att man mår bra fastän man inte gör det. – (4)  

 

Det verkar som att individer vid tillfällen, strategiskt väljer hur de ska bete sig för att passa in 

i gruppen och vara uppskattad. Jag vill mena att detta öppnar upp för ytageranden, man säger 

det som passar i det offentliga rummet istället för att säga det man egentligen tycker 

(Hochschild, 2012). Man vill upprätthålla bilden av sig själv inför andra och anpassar 

handlingsreportoarer därefter. På de arbetsplatser där emotionella band fungerar som en länk 

mellan anställda beskrivs många gånger småkonflikter tendera att bli förstorade. Informanter 

beskriver hur konflikter kan handla om praktiska saker inom ramarna av rutiner och sysslor 

men återkommande generera starka uttryck för emotionella konflikter. Nedan exemplifieras 

vad sådant kan handla om. 

 

En person på jobbet lägger undan saker nästan varje dag utan att köpa sakerna. Och den här hyllan står 

lite dåligt till så vi som går förbi den varje dag vi kommer inte riktigt fram vilket gör att den måste 

rensas då och då. Då var det en dag när vi hade sett att hon hade massa med saker där och vi hade då 

sagt till henne. Hon sa att det där köper jag imorgon, dagen efter hade hon inte köpt någonting ändå.  

Då var det flera som uppmärksammade att hyllan var överfull och såg hennes namn på många av 

prylarna. Då började folk kommentera att det inte var okej och att man bara får lägga undan max en dag 

och det pågick en diskussion om den här personen. Sedan kom personen som lagt undan saker in på 

lagret och då sa en av de andra kollegorna att man inte kan lägga undan saker på det sättet, även att hon 

pratat med chefen och att hon måste köpa dom sakerna eftersom dem utgått. Då började hon med 

varorna skrika, inte bara höja rösten, utan skrika och sa att hon visste att hon blivit tillsagd och kanske 

inte ens skulle ha allting. Då blev det ett bråk om det. - (3)  
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Fortsättningsvis utvecklas konflikten till att beröra ett flertal individer, däribland chefen. 

Personen som hade lagt undan varor blev väldigt emotionellt påverkad av konflikten och 

utagerade sina känslor aggressivt. En möjlig tolkning är att de emotionella uttrycken växer 

sig starka över tid och att det i slutändan blir svårt för individen att hålla upp ett ansikte.  

I citatet ovan agerar individen på egenupplevd emotion inför situationen, oavsett om det 

passar sig för det offentliga rummet eller inte, man kan varken utläsa yt- eller djupagerande 

(Hochschild, 2012). Fler exempel som togs upp av olika informanter var odiskade 

kaffekoppar, oordning på lagret, delegering av uppgifter och bortglömda städdagar.  

 

De praktiska situationerna i min tolkning verkar mer vara en anledning, en exponeringsyta för 

att uttrycka en personlig konflikt. En möjlig tolkning är att det som aktualiseras i konflikterna 

inte är en fördelning av ansvar och sysslor utan snarare en förhandling om medlemskap i 

praktikgemenskapen i relation till emotion och relationer. Att när man inte reder ut småsaker 

och upprätthåller en fasad inför gruppen så växer frustration och starka uttryck av emotioner 

uppdagas. Med ett formellt medlemskap som dominerande verkar småsaker inte bli lika 

förstorade och emotionella uttryck inte lika framträdande i konflikterna. Ytagerandet som 

informanterna inom det kvalificerade medlemskapet sysslar med kan tolkas vara en del av en 

förklaring till de starka uttrycken av emotioner.  

    

5.3 Strategisk kommunikation  

 

Med utgångspunkt i intervjuerna tycker jag mig finna två olika dimensioner av strategisk 

kommunikation. Samtliga informanter uttrycker att utagerande av emotioner fyller ett behov 

hos den enskilde individen. Hur denna handlingsrepertoar kommer i uttryck kan däremot 

skifta beroende på vilka normer och värden som finns i praktikgemenskapen (Wenger, 1998). 

Det verkar finnas ett samband mellan det selektiva utagerandet av emotioner och 

kvalificerade medlemskapet samt det formella medlemskapet och ventilerande av emotioner 

och omdömen. Denna kommunikation är strategisk på så sätt att regler inom gemenskapen 

bestämmer inför vem och på vilka sätt man utagerar dessa känslor.  
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5.3.1 Selektivt utagerande av emotioner 

 

Ett flertal informanter som intervjuats beskriver hur det finns ett behov av att utagera sina 

emotioner med kollegor i samband med konflikter. Ett selektivt och strategiskt utagerande av 

emotioner på så sätt att man väljer vilka man ska respektive inte ska visa sina emotioner 

inför. Informanter berättar om hur man ofta, istället för att utagera en konflikt med den 

berörda personen, går till kollegor man förlitar sig på inom gemenskapen och berättar om en 

situation eller emotion gentemot en annan kollega. Nedan följer ett citat som illustrerar hur 

detta kan tas i uttryck en vanlig dag på jobbet. 

 

Det är ofta mycket skitsnack, när personerna man pratar om inte är där, sucka, klaga på uppgifterna vi 

får, för vi tycker att det är deras jobb. Man hänger på, för alla i vår arbetsgrupp tycker likadant, vi tar 

ändå på oss uppgifterna och säger inte emot. – (3)  

 

Informanten ovan beskriver hur man pratar om någon, med någon annan, och att detta från att 

vara arbetsrelaterat blir en frustration mot specifika individer. Ofta ifrågasätter man inte 

kollegorna som situationen berör utan kommunicerar detta till de kollegor som delar samma 

värden som en själv. Istället för att hålla all frustration för sig själv utagerar man känslorna 

inför personer man känner tillit till, den inre kretsen där man vet att det är socialt accepterat 

att tala om. I citatet ovan kan man utläsa ett ytagerande, man håller masken och tar på sig 

uppgifterna fastän man känner någonting annat inombords (Hochschild, 2012). En möjlig 

tolkning är att det genom ytageranden skapas ett större behov av att då säga vad man 

verkligen tycker till kollegor som både förstår vad man menar och tycker likadant.  

Man önskar att bli bekräftad. Vidare beskriver ett utdrag från en annan intervju hur denna 

kommunikation också har en sammanhållande funktion i gemenskapen. 

 

Jag tycker inte jag tog initiativ att prata bakom ryggen, men att man hamnade i det. Man ville komma 

in i ett väldigt sammansvetsat gäng, alla vara väldigt nära, barndomsvänner. Ett sätt att komma in är att 

ha ett gemensamt intresse, ett sätt kanske då är att se ner på den svaga länken. – (5)  

 

Många snackade väldigt mycket skit om kollegorna. Då snackade kollegorna om varandra. Jag tror att 

alla blev så bra vänner och då blev det lite fel, man hade inte det där filtret då. – (5)  

 

Det första citatet beskriver hur informanten anser det viktigt att vara en del av 

praktikgemenskapen och anpassar sitt sociala agerande efter hur de resterande personerna, 
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som tillhör denna grupp, agerar socialt på arbetsplatsen. Den kollektiva kraften är starkare än 

den enskilda, man anpassar sig till praktikgemenskapen (Wenger, 1998). Det talas om ett 

gemensamt intresse vilket för samman individer. Det selektiva utagerandet av emotioner 

verkar alltså ha sin egen logik, man vill känna tillhörighet i gruppen. Det andra citatet är ett 

utdrag från samma intervju och betonar hur emotionella band mellan kollegor gör det svårare 

för personen att hålla samtalen på en professionell nivå. Det blir en form av ritualmässig 

handling inom den inre kretsen, som i samband med vänskapliga relationer på arbetet förlorar 

sin professionalitet.  

 

5.3.2 Ventilera emotioner och omdömen 

 

Två informanter beskriver en mer kontrollerad och begränsad form av ventilerande av 

emotioner i samband med konflikter. När konflikter uppstår ser man eventuellt ett behov av 

att ventilera emotioner med kollegor men detta sker under mer formella villkor, det finns 

regler inom gemenskapen som alla bör förhålla sig till (Wenger, 1998). Citatet nedan 

beskriver ett socialt agerande som av gruppen inte anses acceptabelt och därför ifrågasätts. 

 

Jag har faktiskt haft en kollega som jag jobbat med alla de här tre åren och hon hamnade i konflikt med 

i princip alla, för hon hade en tendens att prata mycket skit om alla möjliga på jobbet. Det var något 

som dom på min avdelning störde sig på. Man märkte att det blev ett mönster att hon började prata illa 

om folk och det var något som vi alla började märka, “men vänta, såhär kanske man inte ska prata om 

folk”. En av mina kollegor gick till HR och det slutade med att alla anställda fick ha ett möte.  – (1)  

 

Detta citat visar på vikten av att vara medveten om vilka allianser som finns inom 

arbetsgruppen och att inte visa sina emotioner på ett felaktigt sätt inför fel person. Utdraget 

ovan exemplifierar hur de normer och värden som är grundläggande i praktikgemenskapen 

bestämmer vad som är socialt accepterade beteenden respektive opassande på arbetsplatsen. 

Individens förförståelse av vad som är acceptabelt i denna arbetsplatskultur är viktig för att 

tilldelas ett medlemskap, något som Wenger (1998) benämner som en viktig kompetens. 

Detta är en form av selektivt utagerande av emotioner som inte accepteras av den grupp som 

personen ovan tillhör. Nedan illustrerar en informant en annan typ av strategisk 

kommunikation. Informanten beskriver hennes tankegångar efter en utspelad konflikt mellan 

informanten och hennes chef, överväganden kring att ventilera emotioner.  
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Under den tiden när hon var chef pratade jag inte med någon annan om konflikten vi hade. Men i 

efterhand när hon slutade, då minns jag att jag pratade med en eller två kollegor om konflikten och då 

har jag känt att de förstår lite vad jag menar och berättat om det som hände. Men det kanske jag inte 

hade gjort under den tiden som hon var min chef.  – (1)  

 

Utdraget beskriver ett förhållningssätt till en konflikt där att ventilera emotioner med kollegor 

i samband med en konflikt undviks av professionella skäl och i kontrollerad form uttrycks 

efter att den utspelat sig och personen inte längre arbetar kvar på arbetsplatsen. Citatet 

indikerar på en önskan att få bekräftelse och förståelse för situationen av kollegor. Detta kan 

kopplas till ytagerande genom att man agerar professionellt inför vissa och finner andra vägar 

där man agerar mer naturligt uppvisande av känslor (Hochschild, 2012). Uppvisandet av 

emotioner är kopplat till praktikgemenskapen som man förhåller sig till (Wenger, 1998).  

 

5.4  Sammanfattning av resultat 

 

Studiens syfte har varit att bidra till en förståelse av arbetsplatskonflikters socialiserande 

funktioner samt belysa konflikter som en vardaglig handlingsrepertoar inom organisationer. 

För att uppnå syftet har tre frågeställningar besvarats; På vilka sätt utageras konflikter i 

kvinnodominerade serviceyrken? Hur påverkar olika konfliktageranden individer och 

arbetsplatskulturer? Vilken är relationen mellan emotioner och olika konfliktageranden? 

Nedan kommer resultat av frågeställningar presenteras i sammanfattande form.  

 

Resultat av denna studie visar att konflikter i de kvinnodominerade serviceyrken som 

undersökts utageras på delvis skilda sätt beroende på hur arbetsplatskulturen ser ut samt 

vilket typ av medlemskap som dominerar inom arbetsgruppen. I de två arbetsgrupper där 

emotioner inte tar lika starka uttryck i konflikter samt de emotionella banden inte är lika 

framträdande mellan kollegor, förekommer färre meningsskiljaktigheter samt även ett mer 

neutralt konfliktagerande om sådana situationer uppstår.  

 

Utifrån två intervjuer där det formella medlemskapet är som mest framträdande utvecklas 

småkonflikter inte till stora konflikter på samma sätt som i de grupper där det kvalificerade 

medlemskapet dominerar. I de arbetsgrupper där individer beskriver starka emotionella band 

som en stor del av arbetsplatskulturen utageras konflikter mer irrationellt. Konflikterna 

bygger på ytageranden och att i stor utsträckning undvika konflikter. Om konflikter uppstår är 
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det ofta med emotionell prägel. Det är en känslig miljö för konflikter. Att ta upp konflikter 

sätter ofta personer på dessa arbetsplatser i en utsatt position där medlemskapet sätts på spel 

vilket gör att man helst undviker att ifrågasätta de sociala strukturerna inom 

praktikgemenskapen. För att få utlopp för känslor inombords använder man sig av ett 

selektivt utagerande av emotioner, som förmedlas till kollegor man känner tillit till.  

 

Resultaten visar på att arbetsplatskulturen bestämmer accepterade konfliktageranden. 

Handlingsreportoarer utanför de gemensamma normer och värden gruppen konstruerat 

tenderar att påverka stämningen på arbetsplatsen negativt. Den strategiska kommunikationen 

har en sammanhållande funktion i vilket kollegor kan identifiera sig med varandra och 

därmed komma varandra närmare på ett personligt plan. Dessa ageranden påverkar individers 

samhörighet och har en meningsfull funktion för de personer som arbetar på arbetsplatsen. 

Vidare visar resultaten också på hur det selektiva utagerandet av emotioner kan skapa 

osäkerheter hos individer kopplat till medlemskapet i gruppen. Genom att undvika konflikter 

skapas inre frustration hos anställda som sedan utageras i ett annat sammanhang. Det 

selektiva utagerandet av emotioner i konflikter bidrar till allianser inom arbetsplatskulturen 

som formar individers yrkesidentiteter och påverkar deras konfliktageranden.  

 

De empiriska upptäckterna visar också på resultat kring emotioners påverkan på individers 

konfliktageranden. Emotioner påverkar ageranden i konflikter och man kan se ett starkt 

behov hos den större andelen informanter att ventilera vad man känner med andra kollegor. 

Inom det kvalificerade medlemskapet där emotioner visar sig framträdande flyr man ofta från 

konflikter med orsak av att nära relationer gör konflikter med kollegor mer komplexa. När 

dessa konflikter väl kommer till ytan, vilket ofta handlar om sysslor och rutiner, blir 

emotionella uttryck ofta dominerande i konflikterna. Med bakgrund av att individer håller 

inne på sina genuina känslor blir småkonflikter ofta emotionellt dramatiska. Det som är en 

konflikt på arbetsplatsen blir med emotionella band också en konflikt privat. Emotion kopplat 

till arbetet gör att det är svårt för individer att skilja på profession och privatliv. 

 

6. Resultatdiskussion 

 

Med bakgrund av den analys som presenterats i föregående kapitel kommer fortsättningsvis 

studiens upptäckter och resultat att diskuteras i förhållande till tidigare forskning. Slutligen 
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ämnar jag diskutera studiens kunskapsbidrag samt eventuella begränsningar, följt av att 

presentera förslag på vidare forskning att bedriva inom ämnesområdet.  

 

I min studie framkommer det hur arbetsplatskonflikterna, inom de kvinnodominerade 

serviceyrken som undersökts, i hög utsträckning styrs av de normer och värden som finns 

inom arbetsgruppen. En önskan om tillhörighet har varit ett centralt kännetecken för 

individers utageranden i konflikter och den starka viljan att vara medlem i gruppen kan vara 

en förklaring till medlemmars val av konfliktageranden. Jehn (1997) har visat att normer 

inom arbetsgrupper kan påverka individers ageranden i konflikter på olika sätt. I likhet med 

hennes forskning menar jag att normer inom det kvalificerade medlemskapet är så starka att 

individer blir rädda för att säga vad de faktiskt tycker och därför undviker konflikter. 

Bochatay et al. (2019) bekräftar i sin forskning individers upplevda utanförskap i relation till 

att gå emot normer och värden inom arbetsplatskulturen. Detta är något som flera av de 

individer som jag intervjuat tenderar att vara väldigt rädda för.  

 

Resultat av undersökningen visar att det är i det kvalificerade medlemskapet, kännetecknade 

av nära relationer mellan kollegor, som rädslor inför konflikter och olikheter i åsikter är som 

starkast. I relation till konfliktforskning som belyser problem- och lösningsorienterade 

perspektiv, blir undvikandet av konflikter en intressant upptäckt. Glasl (1999) poängterar i 

sitt arbete om konflikteskalation vikten av att hantera konflikter i tidigt skede för att främja 

konstruktiva konfliktageranden. Utifrån ett pedagogiskt perspektiv är konflikter något som 

man måste lära sig att hantera. Om olikheter inte tillåts diskuteras och förhandlas om inom 

gemenskapen, utan istället undviks och eskalerar i ett senare skede, minimeras möjligheterna 

för medlemmar att öva på att förhandla gemensamma normer och värden. Wenger (1999) 

menar att det inte är faktumet att dela exakta normer inom praktikgemenskapen som är det 

viktiga utan att som medlem tillåtas diskutera och förhandla om dessa. Utifrån ett 

pedagogiskt perspektiv är det då konflikter kan betraktas som vardagliga 

handlingsreportoarer, likt många andra repertoarer på en arbetsplats.  

 

Vidare visar resultaten ett samband mellan personliga relationer mellan kollegor och 

konflikter som får dramatiska och emotionella uttryck. Jehn (1997) har visat hur emotion i 

många av fall har en negativ påverkan på konfliktförlopp och individers konstruktiva 

hantering av konflikter. Mina resultat visar i likhet med hennes forskning att en viss hantering 

av emotion är problematisk. Då emotion blir styrande i arbetsplatskonflikterna är dess 
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funktion inte att förhandla om arbetsplatskulturella normer utan blir istället en fråga om 

personlig konflikt. Vidare bekräftar min undersökning tidigare studier som menar att kvinnor 

i hög grad anpassar sig till andra människors behov samt har god kontakt med sina känslor 

(Hochschild, 2012).  

 

I förhållande till forskning som hävdar att kvinnor har en god förmåga att hantera emotioner 

professionellt har jag i min studie sett vissa begränsningar. Min undersökning har visat att 

kvinnor i hög utsträckning ytagerar i samband med konflikter varav konflikter får starka 

emotionella uttryck. En begränsning i denna tolkning skulle kunna vara att detta ytagerande 

endast pågår på de arbetsplatser som just jag har undersökt. Mer generellt kan begränsningar i 

studiens resultat kopplas till utmaningar med konflikter som ämnesområde, det är subjektiva 

upplevelser som berättas och det finns alltid en risk för att informanter vill förmedla en viss 

bild av en situation. Det är också möjligt att finna begränsningar i relation till studiens 

avgränsning, som varit kvinnor inom serviceyrken, då möjligheten att applicera studiens 

resultat på även andra yrkesgrupper minskar. 

 

Oavsett hur emotioner utageras på de arbetsplatser som undersökts verkar intentionerna ändå 

likna varandra: det finns en gemensam önskan att känna tillhörighet. Den strategiska 

kommunikationen har sin egen logik och fyller en funktion för medarbetare. Dessa resultat 

lämnar mig med tron om att individerna på arbetsplatserna där emotion får aggressiva uttryck 

inte avsiktligen vill skada varandra. Individerna på arbetsplatserna vill kanske främst vara 

med i praktikgemenskapen, utan att ibland veta hur.  

 

Slutligen har denna studie bidragit med en förståelse av arbetsplatskonflikters socialiserande 

funktioner genom att visa hur anställda inom kvinnodominerade serviceyrken socialiseras in i 

de konflikter som uppstår på arbetsplatserna. I relation till tidigare forskning som bedrivits 

inom fältet av arbetsplatskonflikter har mitt teoretiska perspektiv bidragit till en förståelse av 

konflikter utifrån socialiserande aspekter, ett forskningsfält som i sin helhet tenderar att vara 

resultatinriktat. Detta är en av studiens främsta styrkor. Genom att undersöka konflikter 

utifrån ett pedagogiskt perspektiv har jag bidragit med en förståelse för hur konflikter både 

kan separera och föra samman individer på arbetsplatser. Emotion och tillhörighet har då 

visat sig vara centrala aspekter som påverkar individer och deras ageranden i konflikter.  
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I relation till upptäckten att emotioner varierade kraftigt i intensitet, vilket verkar vara kopplat 

till grupptillhörighet, vore det intressant att undersöka emotion och medlemskap kopplat till 

konflikter närmare. En möjlighet vore att arbeta utifrån Randall Collins teori om 

interaktionsritualer och emotionell energi. Han har i sin forskning skrivit om hur sociala 

fenomen styrs av gemensamma krafter, något han benämner som interaktionsritualer. Han 

menar att det finns ritualer för hur människor kommunicerar med varandra och att man 

genom emotionell energi bygger upp starka medlemskap i en grupp. Det skulle vara 

spännande att undersöka konflikter utifrån detta perspektiv mer djupgående.   
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Bilaga 1. 

Samtyckesformulär 

 

Deltagande i en studie om egenupplevda arbetsplatskonflikter  

 

Hej! Victoria Schattauer heter jag och står inför att genomföra en c-uppsats inom 

ämnesområdet Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C. Jag har valt att 

undersöka konflikter inom kvinnodominerade serviceyrken och vill närma mig detta 

ämnesområde med hjälp av intervjuer. Studien har som syfte att undersöka hur anställda 

socialiseras in i konflikter på arbetsplatsen och vilken betydelse dessa har för de som arbetar 

där. Intervjuerna kommer att spelas in och genomföras via det digitala verktyget ZOOM med 

orsak av den pågående Coronapandemin, uppskattningsvis kommer intervjun att pågå i 30–40 

minuter. När intervjun har ägt rum kommer ljudupptagningen och samtliga uppgifter som 

möjliggör identifiering hanteras konfidentiellt. Undersökningens resultat kommer att 

publiceras i en examensuppsats på universitets uppsatsdatabas DIVA och kommer endast att 

användas i vetenskapligt syfte. Medverkan i studien är helt frivillig och som deltagare kan du 

när som helst ändra dig om du inte längre vill delta.  

 

Medgivande: 

 

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst och utan förklaring välja 

att avbryta sin medverkan. 

□  Jag vill medverka i studien.  

□  Jag vill inte medverka i studien.  

 

Datum  __________________________________________ 

Underskrift  __________________________________________________ 
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Bilaga 2. 

Inledningsfrågor 

Hur länge har du jobbat på din arbetsplats? 

Hur stor är arbetsgruppen/hur många kollegor är ni? 

Kan du beskriva din relation med dina kollegor? 

Arbetar ni mycket tillsammans eller var för sig?  

Hur tycker du stämningen brukar vara på jobbet? 

 

Praktikgemenskapen 

Händer det att ni inte är överens om saker på jobbet?  

Vill du berätta om någon sådan situation?  

Hur brukar sådana situationer lösas?  

Brukar man ta sådana saker personligt? 

Kan man ha en öppen dialog om man tycker olika om något?  

Är det ofta/sällan konflikter eller småtjafs på jobbet? 

Vad är vanligt att sådana situationer handlar om? 

Tycker du att sådant påverkar stämningen på jobbet?  

Tycker du sådana händelser påverkar dig/gruppen i vardagliga arbetet? 

 

Känsloarbete 

Är det ofta du tänker på jobbgrejer när du inte på arbetet?  

Tar du med dig jobbet hem? Arbetsrelaterat eller relationsrelaterat? 

Skulle du säga att du är en annan person på ditt jobb än den du är privat? 

Hur påverkas du av eventuella diskussioner på jobbet?  

Om/när konflikter uppstår, brukar det vara känslor inblandade då?  

Om/när konflikter uppstår, kan man då prata öppet om vad man tycker/känner? 

Tycker du att tjafs på jobbet påverkar dig utanför arbetet? 

 

Generella uppföljningsfrågor 

Hur tänkte du då? Hur kände du då? Var det jobbigt?  

Vilka tankar/känslor var viktiga för dig? 

Vill du ge exempel på en sådan situation? 


