
 

 
 

 

 

 

 

Att leda med hjärna eller hjärta 
En studie om chefers upplevelser och känslomässiga hantering av rollkonflikter 

i studentorganisationer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HT21 

 

Elisa Soler & Dennis Leach 

 

 

Handledare: Agneta Hugemark  



 
 
 

 

 
 

Abstract 
This paper aims to study how private relations affect student organization executives' conflict 

management in the working area. Also, how these executives manage the internal conflict 

between the friendship- and executive role. The paper uses Goffman's role theory, 

Hochschild's emotional labor theory, Festinger's theory about cognitive dissonance, and 

Franzén’s theories about power to analyze and present the experiences of role conflicts from 

ten executives in Uppsala’s student organizations, in regard to their answers during 

interviews. We find that of the interviewed executives, they seem to seldom separate the roles 

of friend and boss completely. The closeness of the relationship outside of the professional 

seems to decide the difficulty of managing the internal conflict of role taking. 

 

Sammanfattning 
Denna studie undersöker hur privata relationer påverkar en chef i en studentorganisations 

hantering av mellanmänskliga konflikter på arbetsplatsen. Likaledes hur dessa chefer hanterar 

den inre konflikten mellan vänskaps- och chefsrollen. Studien använder Goffmans rollteori, 

Hochschilds känsloteori, Festingers teori om kognitiv dissonans, och Franzéns maktbegrepp 

för att analysera och presentera upplevelserna av rollkonflikter hos tio chefer från Uppsalas 

studentliv. Detta utifrån deras svar under intervjuer. Av de intervjuade studentcheferna finner 

vi att chefer sällan kan separera de olika rollerna till fullo, utan tenderar att agera i en delad 

roll som både chef och vän. Ju närmare denna vänskap är, bortsett från det professionella, 

desto svårare har cheferna att hantera denna rollkonflikt.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Konflikter. Enligt Nationalencyklopedin “en motsättning som kräver lösning” (NE, 2021). 

Något som kan splittra grupper och individer men även föra oss närmare en gemensam 

förståelse. Något som uppstår runt omkring en och samtidigt ständigt pågår inom en. Att 

hantera en konflikt, oavsett om den rör en själv eller någon annan, är en komplicerad och 

komplex handling i sig. Vad blir då konsekvenserna av att den som behandlar konflikten 

parallellt även hanterar en personlig rollkonflikt? Vad händer när chefen som hanterar din 

konflikt även är din vän? Vem bär ansvaret och vem bär skulden? 

 

Som engagerad i studentvärlden blir en person tvungen att balansera det personliga och det 

professionella. Detta genom att spendera tid med vänner i jobbrelaterade sammanhang. Dessa 

engagemangsuppdrag innebär konflikter med medarbetare ovan, under, och i samma rang 

som en själv inom organisationshierarkin. Medarbetare som inte enbart, i den mer 

traditionella meningen, är en kollega eller arbetskamrat utan i många fall en nära vän. 

Konflikterna och hanteringen av dessa kompliceras i och med detta då de sett till 

organisationen och det professionella tankesättet, måste balanseras mot aspekten av det 

vänskapliga. Konflikter med vänner besitter en komplexitet med flera olika faktorer att ha i 

åtanke, vilket gör den mer svårhanterlig. En konflikt med en vän är något som en intuitivt vill 

undvika. Om det professionella i ett engagemang såsom en fråga om budget, verksamheten 

eller ett underpresterande i arbetet skulle leda till en konflikt med en vän kan ångest tänkas 

uppstå. Detta dels till följd av många motsägelsefulla ideér eller känslor parallellt. 

Chefsrollen kan tänkas instämma med organisationen om att åtgärder bör vidtas medan rollen 

som vän inte gör det. En mänsklig drift är att vilja minska denna obehagskänsla genom att 

exempelvis rättfärdiga beteenden samt attityder och därmed skapa balans. En produkt av 

detta kan vara att den professionella delen och beslutsfattandet får lida till följd av att en 

individ inte vill skada vänskapsrelationen hen har med motparten av konflikten. Med detta 

kan följa en negativ konsekvens för organisationen som att exempelvis träda över budget, låta 

en person underprestera, eller besluta fel i en verksamhetsfråga. Det kan även resultera i det 

motsatta, det vill säga att beslutet få en negativ konsekvens för vänskapen om individen 

istället prioriterar organisationen. 
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Konflikter är ett intresseväckande ämne inom sociologin då det tar upp friktionen och 

interaktionen mellan det personliga och det samspelta. Trots detta finns det väldigt lite 

forskning på området, varken i Sverige eller i övriga delar av världen (Jordan, 2001, s.6). Vi 

har valt att i denna uppsats behandla frågan om hur chefer för studentorganisationer hanterar 

konflikter på arbetsplatsen. Detta med hänsyn till det emotionella i vänskaperna som ofta 

existerar inom studentorganisationerna. Detta för att undersöka konflikthantering ur en chefs 

synvinkel, ur ett sociologiskt perspektiv och samtidigt studera hur känslor kan främja eller 

hämma vårt handlande. Genom denna infallsvinkel belyser studien den sociologiska 

användningen av roller och känsloarbete inom studentorganisationer. Den ökar även 

förståelsen kring problematiken att hantera medarbetare som även är vänner, samt 

svårigheterna att skilja på professionellt och personligt agerande. Ämnet är teoretiskt 

intressant då det belyser Uppsalas studentorganisationers ideella arbete, till skillnad från 

tidigare forskning som främst illustrerar forskning kring arbetslivet efter studentlivet, där 

motivationsfaktorn är monetär. Således kan denna studie bistå med insyn i hur chefer runt om 

studentlivet i Sverige upplever denna rollkonflikt. Studien kan även tillföra en grund för den 

sociologiska forskningen att ta avstamp i för att undersöka andra delar av svenskt studentliv, 

och internationellt studentliv. 

 

Definitionen av begreppet chef, i detta fall, är som någon som innehar eller innehaft en högre 

position inom en organisation eller förening där hen ansvarat för ett antal personer under sig. 

De teorier som studien tar stöd i är Erving Goffmans rollteori (Goffman, 1959), Arlie 

Hochschild teorier om känslor (Hochschild, 2003), samt Mats Franzens diskussioner kring 

makt (Franzen, 2010). Vi har även använt oss av Leon Festingers teori om kognitiv dissonans 

(Festinger, 1957) . 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att belysa hur det känslomässiga i en vänskap påverkar det 

professionella, samt hur en persons olika roller i livet bidrar till rollkonflikter. Detta har 

utförts via en fenomenologisk studie för att förstå chefernas egna perspektiv på hur chef- och 

vänskapsrollen påverkar deras agerande. Detta med grund i följande frågeställningar: 
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1. Hur påverkar privata relationer/vänskapsrelationer en studentchefs hantering av 

mellanmänskliga konflikter på arbetsplatsen? 

2. Hur hanterar en studentchef den inre rollkonflikten mellan vänskaps-och chefsrollen? 

1.3 Vidare disposition  
Nästkommande kapitel redogör för tidigare forskning och dess påverkan på denna studie och 

dess synvinkel. Kapitel 3 redogör därefter för de teorier som använts samt dess koppling till 

datan. Kapitel 4 omfattar forskningsmetodiken, datainsamlingsprocessen och hanteringen av 

denna, samt innehar en diskussion och problematisering av studiens upplägg. I näst sista 

kapitlet, kapitel 5, redovisas studiens resultat där en analys även framställs av det material 

som samlats in. Denna analys skildrar likheter, skillnader och samband som varit väsentliga 

för att kunna dra en slutsats hänvisat till frågeställningarna och tidigare forskningsresultat. 

Analysen har genomgående tagit fäste i de teorier som redogjorts för i avsnittet bakgrund och 

indikerat på en djupare mening. Avslutningsvis, i kapitel 6, förs en diskussion kring resultatet 

i sig och egna tankar beträffande detta. Vi har även resonerat kring utformningen av 

eventuella framtida studier med hänsyn till styrkorna och svagheterna med denna.  

 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel behandlas en del av den tidigare forskning som existerar på området som 

undersökts. Vi har samlat in fjorton studier som innehar olika infallsvinklar, resultat och 

fokus. Samtliga artiklar bygger på teorier om i huvudsak konflikt, makt, känslohantering och 

roller. Detta för att dessa sociologiska fenomen utgör grundpelarna i vår uppsats. Motivet till 

insamlandet och studerandet av tidigare forskning har varit att ge oss en bättre överblick över 

områdena i sin helhet, genom olika perspektiv. Detta för att vi som författare ska besitta 

kunskap som kan vara gynnande för exempelvis valet av frågeställningar och utformande av 

intervjuguide etcetera. Vi har, utöver detta, kunnat dra nytta av styrkor och svagheter från 

tidigare studier för att optimera skapandet av vår egen. Slutligen har vi med hjälp av den 

tidigare forskningen kunnat dra en något mer generaliserbar slutsats om ämnet och inte bara 

denna studie i sig. Vi har även kunnat samla mer argument och underlag gagnat diskussion 

om framtida studier. 
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Både sociologiska och socialpsykologiska studier har samlats in då vi upplever att dessa 

kompletterar varandra på ett lukrativt sätt. Det första avsnittet tar upp negativa effekter med 

konflikt, avsnitt 2 tar upp positiva effekter och avsnitt 3 agerar sammanfattning av den 

tidigare forskningen samt behandlar hur en konflikt bör hanteras enligt den tidigare 

forskningen.  

2.1 Negativa effekter av konflikter 

Enligt tidigare forskning förekommer det både negativa och positiva konsekvenser av 

konflikter i organisationer. Sett till Beheshtifar och Zare påpekar de att konflikter orsakas av 

att de två olika parterna i en konflikt håller fast vid olika värderingar och förväntningar kring 

ett uppdrag (Beheshtifar & Zare, 2013 s.356). Författarna fortsätter med att fastställa att om 

faktorerna som orsakat konflikten inte identifieras, och på ett korrekt vis korrigeras och enas 

mellan de olika parterna, kommer organisationens funktion att försvagas (Beheshtifar & Zare, 

2013 s.359). De negativa effekterna påpekas även av Martinez-Corts et al. där de talar om en 

spillover effect där konflikten i organisationen även kan komma att påverka den personliga 

sfären (Martinez-Corts et al., 2015 s.327). Författarna skriver likaledes om hur konflikter i 

arbetet exempelvis kan leda till negativa effekter på hälsa och välmående. Att inte hantera 

eller sätta upp en strategi kring organisationens hantering av konflikter, och därmed ovan 

nämnda negativa effekter, kan även innebära en förlust i retention av de anställda (Isa, 2015; 

Schulz 2013) 

2.2 Positiva effekter av konflikter 

Andra författare menar, i motsats till resonemangen i förra avsnittet, att konflikter kan öka 

prestation, förbättra kommunikation, och öka kreativitet i organisationer. Detta såvida de 

hanteras på ett korrekt och effektivt sätt (De Dreu & Van de Vliert, 1997 s.9; Larson, G. S., & 

Pepper, G. L. 2003; McKibben 2017). Författarna menar att trots det negativa i konflikter 

finns en bakomliggande effektivitet och positivitet. Enligt Lang är det i slutändan hanteringen 

av konflikten som utgör organisationers öden (Lang, 2009 s.244). Med andra ord om 

organisationen kommer blomstra eller falla, och därmed bedömningen av huruvida ledningen 

gör ett bra jobb eller ej. Trots denna betydande del i en organisation, som kan orsaka 

framgång eller fall, är konflikter, som skrivet i bakgrundsavsnittet, ingenting som har 

studerats i stor omfattning i Sverige eller omvärlden (Jordan, 2001 s.6). Detta skrev 
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författaren år 2001, och det har sedan dess utförts ett antal studier på ämnet, dock många av 

dem med organisation- eller psykologperspektiv. Tjosvold skriver att det inte är realistiskt av 

organisationer att påstå att de inte existerar några konflikter inom dem. Inte heller är det 

önskvärt då det är naturligt att de uppstår (Tjosvold, 2009). Konflikter kan vi summeringsvis 

uttyda är oundvikliga i en organisation.  

 

I en studie gjord av Di Pietro och Di Virgilio undersöker författarna normer och attityder på 

en arbetsplats samt hur dessa kan skapa och lösa konflikterna som uppstår. De finner att 93% 

av respondenterna sällan eller aldrig följer de formella strukturerna som organisationen satt 

upp. Exempelvis lyfte de hellre sina problem gällande konflikthantering gentemot en 

medarbetare med en nära kollega istället för en chef. Informella metoder för att hantera 

konflikter i en arbetsmiljö där det finns en stark social kultur, innebär en högre grad av 

informella strategier för att lösa konflikterna sinsemellan. Slutligen föreslår författarna att se 

över de informella normer och regler som existerar på arbetsplatsen, samt bilda strategier sett 

till och anpassade efter dessa för att uppnå bästa möjliga resultat (Di Pietro & Di Virgilio, 

2013).  

 

Bolanle Ayako påpekar att chefens ledarroll har stor vikt gällande hur konflikten utspelas, 

samt utfallet av denna (Ayako, 2014). I relation till Di Pietro och Di Virgilio i ovanstående 

stycke vilka menar att en chef bör anpassa sig efter normer och regler hos medarbetarna, 

hävdar Bolanle Ayako att det finns två egenskaper hos en person i en ledarroll som är 

nyckeln till konfliktlösning. Dessa egenskaper utgörs av förlåtande och samarbetsvilja. 

Förlåtande har även en positiv påverkan på samarbetsviljan enligt författaren. Bolanle Ayako 

påpekar även vikten av att fulländat hantera en konflikt för dess positiva påverkan på en 

organisation.  

 

Liknelser till studierna ovan kan återfinnas i studien av Fotohabadi och Kelly, där författarna 

menar att konflikter kan lösas enklare genom egenskaper som öppenhet och en hög grad av 

kommunikation (Fotohabadi & Kelly, 2018). Att kunna identifiera olika perspektiv, vara ärlig 

i sin kommunikation såväl som med sina känslor, samt att arbeta enhetligt för att lösa 

konflikten kan gynna innovation hos medarbetarna. Annan forskning menar likaledes att det 

finns en vikt i att medarbetarna anser att deras chef påvisar och utstrålar ovan nämnda 

egenskaper. Caesens et al. menar att när medarbetarna anser att chefen utstrålar dessa 
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egenskaper så bildas en högre känsla av samhörighet till hen, samt en större gemenskap. I en 

organisation där medarbetarna känner stark samhörighet och gemenskap och där chefen 

tydligt värnar om medarbetarna var det högre sannolikhet att lösa konflikter tidigt. Detta 

påverkade även medarbetarnas prestation positivt (Ceasens et al., 2018). 

2.3 Sammanfattning - Att hantera en konflikt 

Konflikter har en negativ klang. Konflikter leder ofta till en sämre fungerande organisation, 

men kan även vara positivt och leda till högre samhörighet, gemenskap och prestation i 

organisationen. Detta givet att den behandlas och hanteras på korrekt vis. Att hantera en 

konflikt är, enligt studierna i föregående avsnitt, att skapa informella tillvägagångsrutiner, ha 

ett öppet sinne för att saker kan gå fel och ha förmåga att förlåta, samt ha en välfungerande 

kommunikation inom organisationen. Följs inte dessa regler vid organisationens hanteringen 

av konflikten finns risken att organisationen försvagas, och att medarbetarnas hälsa och 

välmående försämras. Detta kan även påverka en individs personliga sfär. 

3. Teori 

I detta kapitel behandlas de teorier som vi i studien hänvisat och relaterat till för att uppnå ett 

större djup i våra resonemang och resultat. Då studien syfte är att undersöka chefers 

rolltagande i förhållande till deras chefsposition och vänskapsroll, föranleder det intuitivt att 

använda Goffmans teorier om roller (Goffman, 1959). Vi har använt oss av Goffmans 

rollteori där diskussionen kretsat kring begreppen region samt front stage och back stage. Vi 

har även behandlat frågan om hur det känslomässiga i en vänskap påverkar det professionella. 

Balansen mellan dessa relationer kan med fördel analyseras med hjälp av Hochschilds teorier 

om känsloarbete med fokus på de, enligt Hochschild, olika typerna yt-agerande och djup-

agerande (Hochschild, 2003). Ytterligare har vi undersökt hur begreppet känsloregler, som 

syftar till hur vi bör och får känna i olika situationer, kan förklara situationerna som vi finner 

i intervjuerna. Det sista begreppet ur Hochschild teori som vi nyttjat är känslomässig 

dissonans. Teorierna av Hochschild ämnar att ge en djupare sociologisk förståelse för 

känslornas plats i det professionella sammanhanget. Detta då de konkretiserar och förtydligar 

det känslomässiga i en relation hänvisat attityder och beteenden. Teorierna av Goffman och 

Hochschilds har utifrån syftet och frågeställningarna funnits i åtanke under intervjuernas 

gång. 
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Utöver de ovan nämnda teorier har vi i efterhand funnit att Festingers teori om kognitiv 

dissonans kan användas för att förklara rollkonflikten som en del informanter upplever 

(Festinger, 1957). Festingers teori kan även kopplas till konflikten mellan det känslomässiga 

och det professionella som studien ämnat att undersöka. Även Franzéns teorier om makt där 

intentionella maktbegreppet, strukturella maktbegreppet och relationella maktbegreppet är 

centrala har i efterhand funnits hjälpsamma (Franzén, 2010). Franzéns teorier hjälper skildra 

chefernas upplevelse av maktbalanserna i rolltaganden, regioner, och i känslohanteringen 

kontra sina vänner och kollegor. 

3.1 Goffmans rollteori 
Begreppet roll, som alla nedanstående begrepp kan relateras till, menar Goffman är olika 

sidor och egenskaper som antas i olika situationer (Goffman, 1959 s.103–106). En människa 

besitter inte en roll utan spelar dagligen flera roller som hen antar beroende på situation, plats 

och umgänge. Exempel på roller är förälder, vän, chef, student och partner. 

 

En region kan definieras som en avskärmad plats som är bunden till en viss situation 

(Goffman, 1959 s.106). Dessa avgränsningar varierar i vilken grad de gränsar av. Exempel 

från boken är glasbarriär och ljudbarriär där de gränsar av regioner på två olika sätt (visuellt- 

och auditivt). Uppfattningen och intrycket, således definitionen av situationen, av 

framträdandet i en region vägleder en närvarande individs upplevelse av framträdandet. Ett 

framträdande kan liknas vid ett teaterframträdande där en person, enligt Goffman, försöker 

övertyga sin publik om något för sin egen vinning. Exempel på ett framträdande som tas upp 

i boken är ett cocktail-party som innehåller sub-framträdanden som ständigt skiftar i storlek 

och medlemskap. 

 

Goffman använder sig av begreppet front stage för att definiera situationen där framträdandet 

utförs och individen presenterar sig själv (Goffman, 1959 s.107–109). Två varianter av front 

stage redovisas i boken och kan förklaras genom; 1) när individen är engagerad i 

konversation, såsom i språkligt eller bildligt framträdande med kroppen, och 2) hur individen 

beter sig i ett sammanhang där hen nödvändigtvis inte konverserar, men blir uppfattad av 

andra genom antingen auditiva eller visuella medel. 1) benämns av författaren som en fråga 

om artighet (eng: matter of politeness), och 2 benämns som anständighet (eng: decorum). 
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Till skillnad från front stage där en individs aktivitet sker i närvarandet av andra beskriver 

författaren back stage som en region där undertryckt fakta framträder (Goffman, 1959 s.112–

113). I denna region kan individen vara sig själv utan att publiken påverkar eller dömer. I 

denna region fostras uppfattningen av framträdandet till något verkligt där illusioner och 

intryck från framträdandet blir till sanning för individen. Ett exempel för att illustrera front-

och back stage skulle kunna vara olika rum på en fest. Rummen kan ses som olika regioner 

där avgränsningarna, som tidigare nämnt, varierar i grad när det kommer till det visuella och 

auditiva. De allmänna utrymmena där människor cirkulerar kan ses som front stage där 

framträdanden äger rum. Mer avskilda utrymmen såsom köket eller direkt privata utrymmen 

såsom toaletten kan ses som en region som en person kan betrakta som back stage. I de 

allmänna utrymmena, front stage, är en person medveten om sitt beteende och framträdande, 

och reglerar exempelvis känslor och uttryck. När hen däremot entrar back stage, t.ex. går på 

toa, antingen själv eller med någon hen känner sig trygg nog med för att acceptera i back 

stage, kan hen vara sig själv ohämmat. Detta skulle kunna utspela sig i att hen uttrycker sina 

genuina känslor för något uttryckt i front stage till exempel att personen inte har kul på festen 

fastän hen i front stage uttrycker det motsatta. 

3.2 Hochschilds känsloarbete 
Känsloarbete behandlar hur vi dagligen reglerar och hanterar våra känslor både på en intern 

nivå och i form av hur vi yttrar oss (Hochschild, 2003 s.35). Det kan exempelvis handla om 

att dölja känslor för att de är opassande för situationen, låtsas känna något man inte gör för att 

behaga sin omgivning eller sätta åsido sina personliga känslor för ett större syfte till exempel 

sin professionalitet. Enligt Hochschild finns det två typer av känsloarbete, yt-agerande och 

djup-agerande.  

 

Yt-agerande innebär att tillfälligt ändra sitt uttryck även om känslan består densamma 

(Hochschild, 2003 s.37–38). Detta för att behaga sin omgivning. Ett exempel på detta kan 

vara att låtsas gilla en viss musikgenre för att passa in även om känslan är den motsatta. 

Djup-agerande är att omvandla känslan inför något (Hochschild, 2003 s.38–41). Uttrycket är 

genuint men känslan är på ett sätt ”self made”. Ett exempel på detta kan vara att lära sig att 

tycka om en musikgenre under tid. Djup-agerande är ofta en följd av en tid av yt-agerande. 

När känsla och uttryck inte stämmer överens under en längre tid skapas något som, enligt 
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Hochschild, kallas känslomässig dissonans vilket grundar sig i en känsla av obalans 

(Hochschild, 2003 s.90). För att återställa balansen kan man antingen ändra sitt uttryck för att 

det ska matcha känslan, således sluta yt-agera, eller ändra känslan för att det ska matcha 

uttrycket, följaktligen börja djup-agera.  

 

En av sakerna som kan ge upphov till känsloarbete är känsloregler (Hochschild, 2003 s.56). 

Känsloregler är oskrivna regler om hur vi ska, bör och får känna i olika situationer, 

exempelvis att en förväntas vara lycklig på sin bröllopsdag eller bör vara ledsen på en 

begravning. Dessa regler kan medföra press och ångest då vi inte alltid känner som vi ”bör” 

känna. Detta bidrar ofta till att individer utför känsloarbete i form av exempelvis yt-agerande 

då vi oroar för hur omgivningen skulle reagera på den genuina känslan. 

 

3.3 Festingers teori om kognitiv dissonans 

Kognitiv dissonans är obehagskänslan som uppstår när en person har flera motsägelsefulla 

ideér samtidigt. Ofta kan en idé strida mot personen i frågas moral vilket gör att individen vill 

rättfärdiga, eller rationalisera, sitt beteende och attityd genom att motivera, klandra eller 

förneka. Detta benämner Festinger som teorin om kognitiv dissonans där människan har en 

inbyggd drift att minska dissonansen genom att harmonisera attityder och beteenden för att 

skapa balans (Festinger, 1957 s.2). Ett exempel på detta skulle kunna vara att en anställd på 

ett företag har en arbetsmoral att följa det som organisationen anser lämpligt och därmed 

stannar på kontoret till allt är gjort för dagen. Om den anställda förslagsvis går tidigare en dag 

för att hinna till en väns födelsedagsmiddag kan hen tänkas rättfärdiga/rationalisera detta. 

Hen kan exempelvis förneka att beslutet var dåligt eller motivera varför beslutet var bra med 

argument som gynnar företaget. Individen kan hävda att allt arbete är slutfört, även om detta 

inte är fallet, eller mena att det är till fördel för företaget då de slipper utbetala lön den sista 

timmen, förutsatt att personen i fråga är timanställd. 

3.4 Franzéns maktbegrepp 
Expertisens makt är främst knuten till professioner (Franzén, 2010 s.101). I många fall utgörs 

professioner och expertgrupper av yrkesgrupper med kunskapsmonopol. Skyddade titlar är ett 

bra exempel på kunskapsmonopol som är legitimerade av staten. Varje profession utvecklar 
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egna diskurser, men gemensamt hos alla professioner är att de som i regel är grundade i 

praktisk erfarenhet, kunskap, och handlag. Inte ren vetenskap, utan vetenskap omsatt i 

praktisk verksamhet.  

 

Makten i intentionella maktbegrepp är en aktör, ett handlande subjekt (person, grupp, 

organisation, nation, sammanslutning av flera nationer) som har en kraft eller styrka att 

genomföra något utefter vissa uppsatta avsikter och mål. Författaren använder begreppet 

vilja, för att förklara detta, vilket är centralt i intentionella maktbegrepp (Franzén, 2010 s.87). 

 

Det strukturella maktbegreppet definierar makt som ett bestämt förhållande mellan två eller 

flera parter där maktfrågan handlar om över- och underordning (Franzén, 2010 s.87–88). Till 

skillnad från intentionella maktbegrepp är viljan inte central för att utöva makt, utan maktens 

form och utsträckning är styrande. Det kan gälla fysisk styrka, men även kunskaper och 

psykologisk insikt kan tolkas som makt. En överlägsenhet där en individ härskar över eller 

behärskar en annan. Enligt strukturella maktbegreppet består samhället av en bestämd och 

strukturerat uppsättning förhållanden mellan olika positioner.  

 

En blandning av de två ovanstående maktbegreppen är det som Mats kallar det uteslutna 

alternativet, det relationella maktbegreppet. Franzén menar att det är möjligt att beakta 

subjektens handlande och intentioner, samtidigt som en beakar historisk givna 

omständigheter och maktstrukturer som de har att verka inom (Franzén, 2012 s.89). Detta är 

förklaringen till benämningen det uteslutna alternativet då författare tidigare motsatt sig 

denna kombination av de intentionella och strukturella maktbegreppen. Makt är något 

existerar i alla slags relationer. Allt är inte en fråga om makt, men det vore naivt att inte räkna 

med makt i skilda sammanhang. Bevittnas inte makt i en relation tyder det på att den är jämnt 

balanserad, men en sådan balans kan enligt Franzén snabbt visa sig vara tillfällig (Franzén, 

2012 s.90). 

3.5 Avslutning 
Ovanstående teorier används för att få ett djup i analyseringen av resultaten av denna studie. 

Vi har brukat separata begrepp för att förklara fenomen samt kopplat ihop dem för att 

begripliggöra beteenden.  
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4. Metod & Material 

Då studien handlar om chefer för studentorganisationers inställning till, och hantering av 

konflikter på arbetsplatsen har vi intervjuat chefer för studentorganisationer i vår studentstad 

Uppsala. Vi valde att angripa frågeställningen på ett fenomenologiskt vis för att få en inblick 

i chefernas inställning till, uppfattning, och hantering av dessa konflikter. För studiens syfte 

valdes chefer för studentorganisationer då vi förmodar att kontrasten och de eventuella 

skärningarna mellan det känslomässiga och det professionella är större i en miljö där kollegor 

även är vänner. Det kan antas att miljöer som dessa främjar rollkonflikter på ett sätt som 

vanliga arbetsförhållanden inte gör. För att gynna studiens effektivitet avgränsade vi 

intervjupersonerna till studenter som är i enlighet med vår definition av chef i Uppsala. För 

att emellertid få en generaliserbar studie, som är applicerbar på andra studenter och 

studentstäder, valdes chefer från olika slags studentorganisationer och föreningar med 

varierande poster. Detta, ihop med en välutformad intervjuguide med omfattande frågor, 

syftade till att öka reliabiliteten i studien och ledde till att vi fick ett tillförlitligt resultat, och 

svar på våra frågeställningar som är så nära sanningen som möjligt.  

4.1 Avgränsningar 
Vi valde att avgränsa oss till studenter som innehar eller innehaft en chefsposition inom en 

studentorganisation, eller förening, i Uppsala. Anledningen till detta är att en individ i toppen 

av hierarkin kan antas ha större erfarenheter av konflikter. Hen sitter även på ett större 

ansvar, och är därmed mer benägen att agera plikttroget alltjämt en person som endast är en 

medarbetare. Vi valde Uppsala till viss del på grund av brist på resurser gällande tid och 

ekonomi men huvudsakligen då vi anser att arbetskulturen bland studenter och organisationer 

i Uppsala utgör en stor del av studentlivet och utgör en viktig tradition i staden. Vi anser att 

drivandet av studentorganisationer, och arbetskulturen inom dessa, skiljer sig mellan olika 

studentstäder. Med hänsyn till detta betraktar vi kulturen och upplägget i Uppsala som ett 

som passade mallen för vår studie. Uppsala är Sveriges äldsta studentstad och har ett brett 

utbud av nationer, föreningar och kårer etcetera (UU, 2021). Variationen av väletablerade 

studentorganisationer med tydliga organisatoriska strukturer kan ses som ett rättfärdigande 

till valet om att studera Uppsala snarare än någon annan studentstad. 
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Även om följande inte är en aktiv avgränsning består vårt urval till största del av 

intervjupersoner mellan åldrarna 20–30 år. Detta är inte något vi eftersträvat, utan är av 

anledningen att personer som sitter på de poster som undersökts i studien tenderar att vara i 

de åldrarna. I Uppsala finns flertalet olika studentorganisationer som exempelvis de 13 

nationerna och 6 kårerna vilka är väletablerade i Uppsalas studentvärld. Utöver dessa finns 

även nationernas paraplyorgan Kuratorskonventet, en mängd föreningar under de 6 kårerna, 

samt övriga studentorganisationer som kan sträcka sig från kör-föreningar till quidditch-

föreningar. Om tid och möjlighet funnits hade vi gärna genomfört intervjuer på en större del 

av denna population. Då utbudet av studentorganisationer i Uppsala är så stort valde vi dock 

att fokusera på de mer väletablerade organisationerna. Hänvisat till de 13 nationerna, 

Kuratorskonventet, och de 6 kårerna. Med anledning av tidsbrist har vi inte intervjuat en 

person från varje organisation, utan har istället använt oss av en ändamålsenlig urvalsmetod 

där vi handplockat våra intervjupersoner efter personer som vi ansåg skulle ge den tydligaste 

och mest rättvisa bilden av vad det innebär att vara chef på en studentorganisation 

(Denscombe, 2014 s. 41). Vi spred ut våra intervjuer på de olika organisationerna för att få 

den mest tillförlitliga bilden av deras inställning, attityder och handlande, hänvisat vår studie, 

som möjligt.  

4.2 Angreppssätt 
Målet med denna studie är att skapa en större förståelse kring hur chefer i 

studentorganisationer hanterar konflikter på arbetsplatsen och hur detta påverkas av deras 

inre, känslomässiga intressekonflikt av att vara chef över sina vänner. Mer specifikt skapa oss 

en bild av hur en sådan chefs individuella roll som både vän och chef påverkar dennes 

agerande i rollkonflikten som uppstår.  

 

För att uppnå målen med studien behövde vi först förstå individens subjektiva upplevelse av 

de erfarenheter hen har av de eventuella olika konflikterna, samt vilka roller hen tagit i dem. 

För att på bästa sätt göra detta, utfördes en fenomenologiskt studie som syftar till att fånga 

individens mening och perspektiv (Dalen, 2011 s.15). Det var på grund av detta viktigt att vi 

som utfört studien var öppna och förblev objektiva och ödmjuka inför personen i frågas 

synsätt och attityder (Dahlberg et al., 2008). För att vidare skapa en förståelse kring 

individens uppfattning kring rollen som chef i en studentorganisation samt som chef för 

dennes vänner valde vi att genomföra intervjuer.   
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4.3 Intervjuer 
Vi genomförde 10 intervjuer med personer från olika delar av Uppsalas studentorganisationer 

med specificerade erfarenheter inom organisationen. Detta syftade till att ge en övergripande 

bild av studentstaden istället för en mer detaljerad av en liten del av Uppsalas arbetande 

studenter och organisationer. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär för att ge liknande 

förutsättningar inför varje intervju, samt ge utrymme för fördjupande frågor eller 

förtydligande frågor som kunde rikta intervjuerna mot studiens ämne. Vi utformade en 

intervjuguide (se Bilaga 1), med frågor som ställdes till alla informanter och kompletterade 

utöver det med följdfrågor.  

 

I diskussionen gällande hur intervjuerna skulle läggas upp, fanns det många aspekter att ha i 

åtanke. Intervjuerna är råmaterialet av vår studie, vilket gör att vi inte ville påverka våra 

informanter på något sätt i deras svar. I och med att intervjufrågorna kunde komma att bli 

känsliga och personliga, då de bland annat behandlar vänskapsrelationer som möjligen utsatts 

för konflikter, ansåg vi att det var viktigt att informanterna kände sig trygga i intervjumiljön. 

Vi lät exempelvis den intervjuade bestämma tid för intervjun, och anpassade oss efter detta. 

Trygghetsfaktorn var även upphovet till att genomföra separata intervjuer istället för att samla 

fokusgrupper. Detta då det vid enskilda intervjuer är mer sannolikt att informanten upplever 

trygghet och därmed svarar mer sanningsenligt. Information om intervjuns längd, dess 

innehåll och syfte samt övrigt upplägg gick ut dagen innan intervjun (se Bilaga 2). Detta för 

att säkerställa att informanten var informerad om vad hen hade tackat ja till.  

 

Diskussionen kring om båda författare skulle delta vid intervjuerna förde fram både fördelar 

och nackdelar. Vid närvaron av två fanns det risk att informanten kände sig underlägsen, 

medan om det endast var en som deltog vid intervjuerna riskerade vi att missa olika 

perspektiv då kroppsspråk och annat visuellt spelar in i analysen (Dalen, 2011 s.19. Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015 s.38). I och med detta valde vi att båda närvara, men designade 

intervju-upplägget på sånt vis att en person höll i intervjun och den andra förde anteckningar, 

observerade och kom med eventuella inhopp för att gagna intervjun och därmed studien. 

Ytterligare en aspekt att beakta var faktumet att båda författarna av denna studie är väl 

bekanta med Uppsalas studentliv och personerna i den. En del av de intervjuade var bekanta 

med någon av författarna. Detta var ytterligare ett skäl till att båda författarna medverkade 
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under intervjuerna. Vi kunde motverka forskareffekten, av att vara bekant med informanten, 

genom att den som inte var bekant genomförde intervjun och den andre antecknade och var 

med som stöd för både informanten, och för författarkollegan. Detta tillvägagångssätt ansågs 

som en fördel då relationen underlättade för mer uppriktiga svar på djupare frågor och en 

tryggare känsla för informanten. 

 

Intervjuerna pågick i cirka 50 minuter och behandlade först informanten som person och hens 

erfarenheter inom studentorganisationen för att sedan skildra hur hen som chef ställer sig till 

frågor om konflikter, objektivitet och känslohantering etcetera. För en fenomenologiskt studie 

fyller intervjuer en funktion då den öppnar upp för en tolkning av den intervjuades perspektiv 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015 s.35). 

 

Vi har använt oss av induktiv metod där vi utgått från intervjuerna för att sedan applicera 

sociologiska teorier som kan förklara fenomen och beteenden som vi funnit i analysen av 

transkriberingen. De redovisade teorierna i kapitel 3 agerade förstoringsglas för vår studie 

och syftade, tillsammans med den induktiva metoden, till att finna mer intressanta fynd under 

den korta studietiden. Detta även för att ha ett mer flexibelt angreppssätt till intervjuerna då 

en deduktiv metod hade lett till en låsning till de teorier som vi då skulle baserat vår studie på 

(Bryman, 2012 s.25–27). Vi förutsatte dock att spår av Goffmans teorier om roller och 

rolltagande, samt Hochschilds känsloteorier skulle finnas i intervjusvaren och hade under 

kodningen av transkriberingen de teorierna i bakhuvudet. Viktigt att poängtera här är dock att 

vi under denna kodning hanterade materialet med en förförståelse om att dessa teorier 

eventuellt inte skulle kunna kopplas. Vi hade även en öppen inställning till att hitta andra 

teorier som skulle kunna förklara fenomenet (Dahlberg et al., 2008). Som tidigare nämnt 

genomfördes hanteringen och tolkningen av data i form av transkribering av 

intervjumaterialet och därefter kodning och tolkning av transkriptet. 

4.4 Etiska aspekter 
Som beskrivet i föregående avsnitt fanns det en risk att ämnet för studien berörde känsliga 

områden för våra informanter. Därmed var det av stor vikt att diskutera de etiska aspekterna 

som medkom denna studie och hur vi hanterat dem. Vi utgick från informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) inför 

planerandet av våra intervjuer. Informationskravet innebär att man som forskare ska 
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informera de berörda av forskningen om studiens syfte. Samtyckeskravet implicerar att 

deltagarna i studien har rätt att bestämma över sin medverkan, exempelvis avbryta när som 

helst. Konfidentialitetskravet innebär att personerna medverkande i studien ska ges största 

möjliga konfidentialitet och att deras personuppgifter ska förvaras på ett sätt som gör att 

obehöriga ej har tillträde. Innebörden av nyttjandekravet är att uppgifterna som samlats in om 

personerna medverkande i studien endast får användas i forskningsändamål. Principerna av 

dessa krav informerade vi individen vi skulle intervjua om över telefon. Vi frågade även om 

tillstånd att genomföra en ljudinspelning samt betonade om att intervjun fick avbrytas när 

som helst, detta för att sätta informanten i ägandesituation över intervjun. Efter intervjun fick 

den intervjuade tillgång till materialet i form av inspelning och transkribering och 

informerades om materialets användningsområde. Informanten fick därefter komma med 

eventuella synpunkter. Då inga synpunkter inkom drog vi slutsatsen att det transkriberade 

materialet var representativt för de intervjuades åsikter och ståndpunkter. Vi frågade i 

efterhand de intervjuade om en utvärdering av upplägget på intervjun samt om informationen 

som uppgavs var okej, där vi fått positiv respons. Vi värnar om de intervjuades anonymitet 

och valde därför att byta ut alla namn och benämner enbart om personen i fråga varit 

engagerad inom förening eller nation. Vi valde att ta med detta för att kunna se på eventuella 

skillnader som kan ligga till grund för framtida forskning, detta även om vi inte tar någon 

hänsyn till posten i denna studie. Vi benämner heller inte vilket år intervjupersonerna satt på 

sin post. För att göra det enkelt att följa har vi gjort en tablå med intervjupersonerna och deras 

poster.  

 
Tablå 1: Intervjupersoner och deras post/poster 

Intervjupersoner namn Post/Poster 

Sanna Nation & Förening 

David Förening 

Mika Nation 

Derek Förening 

Alexandra Förening  
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Frank Förening 

Feona Nation 

Fritiof Förening 

Regina Förening 

Jonas Nation 

 

4.5 Kodning 

Vi inledde kodningen med att först markera och kommentera ord, meningar och stycken som 

vi ansåg vara av intresse för de fenomen vi ämnade att undersöka i vår studie. Därefter 

grupperade vi det vi markerat till mer omfattande kategorier för att få struktur på kodningen 

och därmed lättare kunna analysera det insamlade materialet. De kategorier vi grupperade 

under var känslomässig objektivitet/subjektivitet, roller, känslohantering, vänskaplig 

påverkan och makt. Denna kategorisering och färgkodning ämnade främst att guida oss 

författare i vår analysering av det insamlade materialet och syftar inte till att ledsaga läsaren. 

Således har vi valt att ta bort färgkodningen i citaten i resultatdelen då den inte tillför något 

till läsningen. Vi har däremot valt att rubricera resultat och analys-kapitlet utefter dessa 

kategorier för att till viss mån guida läsaren att se det som koderna är tänkta att illustrera. 

 

Som tidigare nämnt i metoddelen innebar vårt val av fenomenologisk metodansats att vi 

försökte koda öppet utan förutbestämda riktlinjer eller kategorier (Smith, Jarman & Osborn, 

1999 s.229–231). Detta för att skildra perspektivet av den intervjuade, fri från våra eventuella 

hypoteser eller förutfattade meningar. Vi valde att ha Goffmans rollteori och Hochschilds 

emotionsteori i åtanke för att agera förstoringsglas vid analyseringen av materialet. Teorierna 

av Festinger och Franzén har alltså inte agerat förstoringsglas, utan har efter analysen använts 

för att förklara beteenden vi funnit. Vi var ödmjuka inför det faktum att de teorier som 

använts som förstoringsglas eventuellt inte skulle vara applicerbara samt att andra teorier 

skulle vara mer tillämpbara eller kompletterande, även detta tidigare berört i metoddelen.  

Under analyseringen av de kodade transkripten kunde vi bekräfta att både Hochschilds och 

Goffmans teorier var applicerbara på vårt resultat. Vi fann även, efter analysen, att Festinger 
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och Franzens teorier var ett bra komplement för att uppnå en djupare analys och få ett mer 

nyanserat resultat. 

 

För att värna om validiteten hade vi, vid kategoriseringen, de fenomen vår undersökning 

berör i åtanke. Detta för att försäkra oss om att vi genom analyseringen av kodningen 

undersökte det vi ämnade att undersök. Se Bilaga 3 för exempel på en sekvens ur en intervju. 

5. Resultat och Analys 

I detta kapitel presenteras resultatet från intervjuerna tillsammans med en analys. Detta har 

delats upp i de två frågeställningarna, med underrubriker kopplat till vår kodning; vänskaplig 

påverkan, känslomässig subjektivitet/objektivitet, makt, känslohantering, och roller. Fokuset i 

studien har legat vid att belysa och bearbeta de sekvenser av intervjuerna som på något sätt 

har en koppling till studiens frågeställningar;  

 

1. Hur påverkar privata relationer/vänskapsrelationer en studentchefs hantering av 

mellanmänskliga konflikter på arbetsplatsen? 

2. Hur hanterar en studentchef den inre rollkonflikten mellan vänskaps-och chefsrollen? 

 

Dessa sekvenser har förklarats djupare med stöd i våra valda teorier. Teorierna utgörs, som 

tidigare nämnt, av Goffman rollteori, Hochschilds teorier om känsloarbete, Festingers teori 

om kognitiv dissonans samt Franzéns teorier om makt. Detta för att kunna urskilja samband 

och mönster mellan de olika intervjuerna och därmed kunna dra slutsatser och besvara våra 

frågeställningar med tyngd i teorierna. För att göra det tydligt behandlar nästkommande 

avsnitt 5.1 resultatet och analysen av den första frågeställningen om chefernas hantering av 

mellanmänskliga konflikter. Avsnitt 5.2 efter behandlar sedan resultatet och analysen av den 

andra frågeställningen, om den inre rollkonflikten gällande vänskap och chefande. 

5.1 Frågeställning 1: Hur påverkar privata relationer/vänskapsrelationer en 
studentchefs hantering av konflikter på arbetsplatsen?  
I detta avsnitt har vi redogjort för vår första frågeställning. Hur cheferna i 

studentorganisationerna påverkas av privata relationer eller vänskapsrelationer under 

konflikthanteringar på arbetsplatsen. Vi har valt att dela upp resultaten och analysen under 



 
 
 

 

18 

olika rubriker med olika teman enligt kodningen vi genomförde för tydlighetens skull. Under 

varje rubrik redogörs först för resultaten kopplat till temat, vilket följs av en analytisk 

diskussion kring de sociologiska teorierna som djupare förklarar resonemangen och 

beteendena.  

 

5.1.1 Vänskaplig påverkan 

Som en sammanfattning resultaten från intervjuerna går det att göra tolkningen att privata 

relationer spelar en stor del i hur en chef för en studentorganisation ser på och hanterar 

konflikter på arbetsplatsen. Många av intervjupersonerna ansåg att det fanns en skillnad i 

konflikthantering om personen i fråga bara var en kollega kontra om personen var en kollega 

och vän. Det existerade skilda meningar i huruvida det var enklare eller svårare att ta upp och 

hantera konflikter där vänner var inblandade. Vissa ansåg att det var enklare att ge kritik till, 

samt ta en konflikt med en kollega ju närmare relationen var, medan andra ansåg att det var 

svårare att hantera en konflikt med en kollega som även var en vän. Det sistnämnda både till 

följd av att vänskapsrelationen sätts på spel, och att denna vänskapsrelation kan påverka 

utfallet och hanteringen av en konflikt som förekommer på arbetsplatsen. Vissa ansåg sig 

vara helt objektiva i hanteringen av konflikter, även om känslan inför problematiken varit 

svårare. Dessa individer menade att de inte gjorde skillnad på om personen i fråga var en vän 

eller endast en kollega. Nedan är sekvenser av tre olika intervjuer som representerar de olika 

synsätten på förmågan att hantera konflikter där vänner är inblandade.  

 

I det första urklippet, som svar på frågan om personen har lika stark förmåga att säga till 

vänner på arbetsplatsen, menar David (Förening) att han tycker det är enklare att hantera 

konflikter med vänner än med personer han inte känner lika väl. Han nämner tidigare i 

intervjun att han räknar de allra flesta medarbetare som vänner, vissa även nära vänner. Detta 

är något som David ser som en fördel i konflikthanteringen. 

“... Ja det skulle jag nog säga, jag har det ganska högt i tak med mina kompisar och 

ofta när man säger att det är högt i tak så betyder det att det inte är det för att man får säga 

exakt vad man vill, jag tycker att det är viktigt att ha det öppet med sina kompisar, jag tycker 

nästan det är svårare med personer jag inte känner faktiskt, att säga till… “ 

 



 
 
 

 

19 

I urklippet nedan, som svar på samma fråga, anser Regina (Förening) att hon inte har några 

problem att hantera mindre frågor som en försenad tidskrift, men att större konflikter med 

vänner på jobbet är svårare att hantera. 

“...Det är helt beroende på vad det är för något, om det är en lätt sak om de t.ex. hade 

glömt att skicka in något när jag var studiebevakare eller som nu när man glömmer 

tidsskriva så kan man ju slänga iväg typ hörrududu glöm inte bort nu för fan och ha lite 

skämtsam stämning men är det nått som absolut inte, som man tycker är jättefel då tror jag 

tycker det är jobbigare, jag kan inte riktigt komma på något bra exempel på det men jag tror 

om det är en chill grej som jag inte heller med om så kan man liksom skämta…“ 

 

Sista urklippet från samma fråga kommer från intervjun med Feona (Nation), där hon säger 

att det naturligtvis är svårt men att hon inte har några problem att hantera konflikter där 

vänner är inblandade. 

“... jaa men det skulle jag säga asså det är svårt absolut och då kommer man ju till 

den här hårfina linjen igen men så länge men byggt upp, den här ömsesidiga respekten är 

återkommande, så går det. Det ska funka även om det är en vän, sen att man fått olika 

bemötande såklart men jag har inga problem med att säga till…“  

 

Feonas neutralitet kan även hänvisas till följande citat där hon anser att reglerna som finns är 

ett bra stöd: 

“...det är ganska lätt att vara objektiv utifrån de styrdokument som finns, de regler 

man sätter upp för sig själv och tillsammans med sina kollegor och dom som jobbar under 

en…” 

 

Dessa tre exempel kan alltså tolkas som tre olika synsätt och känslor inför konflikthantering 

med vänner. Alla intervjupersoner anammade något av synsätten. 

 

När det kommer till känslohanteringen hos våra informanter fann vi att känslor ofta används 

för att skapa en relation med medarbetare de inte känner sedan innan. Alternativt är de 

gällande känslorna transparenta mot medarbetarna som de känner sedan innan för att skapa 

en förståelse kring hur de upplever och känner kring vissa ämnen. Nedan kommer ytterligare 

ett utdrag från Feonas intervju där hon svarar på om hon visar känslor på jobbet: 
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“...när det behövs skulle jag säga, ehm, jag är en ganska känslostyrd person på det 

sättet och så man försöker balansera det med den här professionaliteten att om det är en 

person som jag har den relationen att jag behöver visa alla mina känslor då gör jag det men 

det är inget som jag måste göra så jag använder det väl snarare som ett slags hjälpmedel för 

att lära känna en människa och få en bättre relation med hen snarare än att det är en del av 

en ledarskapsförmåga…” 

 

Goffmans teorier om regioner kan gestalta personers olika inställning till konflikter. Goffman 

menar att en region kan beskrivas som en slags avskärmad plats som är bunden till en viss 

situation (Goffman, 1959). Man skulle kunna likna arbetsplatsen vid en region, och de platser 

i personernas liv där de kan vara privata och agera efter det personliga, som en annan. Livet 

utanför arbetsplatsen är givetvis indelat i massvis av olika regioner men vi har valt att 

gruppera dessa till en då det endast är avgränsningen mellan arbetsplats och icke-arbetsplats 

som är väsentlig för vår studie. Detta kan tolkas som att personerna som anser sig vara 

neutrala i sin hantering av konflikter med vänner. Exempelvis Feona (Nation), har en bra 

förmåga att särskilja den privata och den professionella regionen och därmed även 

människorna inom dessa. Feona menar att känslan inför en konflikthantering med vänner kan 

vara svår men att hon inte gör någon skillnad i själva agerandet. Personer som Feona har en 

tydlig uppfattning om vad som är deras front stage och back stage inom de olika regionerna, 

även dessa begrepp tagna ur Goffmans rollteori. När personerna i fråga är på jobbet är deras 

front stage det agerandet som deras roll som chef kräver och de uppgifter och regler som den 

rollen innefattar (Goffman, 1959). Vilket vi finner i Feonas uttalande om hur hon tar stöd i 

reglerna på arbetsplatsen. Back stage är i detta fall det privata, som innefattar relationer, 

känslor etcetera och skulle exempelvis kunna ta plats bakom stängda dörrar på kontoret eller 

hemma (Goffman, 1959). Denna region kan i front stage vara transparent till viss del då 

personerna kan dela med sig av känslor och tankar ur det privata, men tillåts inte influeras när 

det kommer till agerande. Detta kan exemplifieras från Feonas svar på om hon visar känslor 

på jobbet, där hon hänvisar till denna transparens som ett hjälpmedel.  

 

Både de intervjupersoner som tycker det är enklare att hantera konflikter med vänner och de 

som anser att det är svårare kan tolkas ha större svårighet att hålla isär de olika regionerna. 

Sett till David (Förening) och Regina (Förening) verkar de inte ha en tydlig uppfattning om 

vad som är front och back stage samt när dessa olika regioner börjar och slutar. Detta gör att 
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de till exempel tar jobbrelaterade konflikter personligt vilket bidrar till ångestkänslor, 

alternativt att de aldrig agerar fullt ut i linje med deras roll som chef och därmedelst inte 

upplever ångest då vänskapsrelationen finns kvar även på jobbet. Det första alternativet kan 

tänkas passa in på Regina då hon upplever ångest vid större konflikter och därmed kan antas 

koppla det till det personliga. Det andra alternativet kan kopplas till David då han anser att 

det är enklare att hantera konflikter med vänner vilket kan tolkas som att han tar med sig 

vänskapsrelationen till jobbet. Han nämner att de allra flesta av hans kollegor är vänner vilket 

stödjer denna analys då det kan antas att hans privata och professionella region är väldigt 

sammankopplade. 

 

5.1.2 Känslomässig objektivitet eller subjektivitet 

När det kommer till intervjupersonernas syn på objektivitet svarade nästan alla att de försökte 

vara objektiva till möjliga mån på arbetsplatsen men att de inte uppnådde detta till hundra 

procent. Objektivitet i denna mening syftar främst till att kunna skilja på sina roller som vän 

och chef, samt kunna fullfölja de kriterier som krävs av rollen som chef utan att bli partisk 

eller orsaka negativa konsekvenser för företaget till följd av personliga intressekonflikter. 

Detta till följd av problematiken med att chefa över sina vänner. Även de som ansåg sig vara 

neutrala till konflikthantering med en vän och kollega beskrev hur de inte var helt objektiva i 

deras chefsroll vilket kan vara en kritisk aspekt. Detta behöver inte nödvändigtvis innebära att 

personerna i fråga ljuger, utan att de omedvetet är mer subjektiva än de tror eller upplever sig 

vara. De få som ansåg sig vara objektiva på jobbet motsade sig i andra frågor vilket tyder på 

att det alltid finns en skillnad i konflikthantering när det gäller vänner respektive enbart 

kollegor men att denna skillnad kan vara och ageras på omedvetet. Nedan ser vi två utdrag 

från intervjun med Sanna (Förening & Nation) där hon i ena stycket menar på att hon var 

objektiv, men motsäger sig själv bara några svar senare där hon menar att hon inte skulle ta 

upp kritik eller liknande med vänner på kontoret utan skulle vänta till utanför arbetsplatsen 

där hon kan ta det som en vän. 

 

I fråga om Sanna var objektiv på jobbet svarade hon: 

”Ja jag skulle säga att jag försöker va det i alla fall, det är svårt i 

studentorganisationer för att man är med sina vänner och man spenderar väldigt mycket tid 
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tillsammans men jag tror att man måste behålla en viss typ av objektivitet för annars kommer 

inte saker att funka…“ 

 

I senare skede svarade Sanna följande på en fråga om förmågan att kunna säga till vänner på 

arbetsplatsen: 

“Jag tror att jag skulle liksom angripa det på ett annat sätt, om man sitter i 

styrelserummet och någon gör en obekväm eller gör något som gör en obekväm, så kanske 

jag efteråt, utanför där man är vänner igen skulle man kanske ta den personen åt sidan, 

skulle krävas lite mer för att jag är personligt konflikträdd, jag skulle fortfarande göra det 

men det skulle krävas lite mer mod på ett personligt plan…” 

 

Sanna svarade även på frågan om hur hon hanterar personliga känslor på jobbet, där hon 

hävdar sin objektivitet på jobbet i samma mening som hon omedvetet säger emot den. Hon 

påstår att hon är bra på att släppa privata känslor på jobbet men berättar sedan att hon 

informerade sin chef, som även var hennes nära vän, att hon inte skulle möta sin deadline till 

följd av en jobbig period i hennes liv. Detta skulle hon antagligen inte gjort om hennes chef 

inte varit hennes vän vilket tyder på att hon här inte är objektiv i sitt arbete. 

“Jag tror att jag är ganska duktig på att försöka släppa det eller inte blanda i det när 

jag jobbar. Men t.ex. när jag var redaktör så hade jag en jobbig period under den tiden då 

var det total shutdown, då hörde jag av mig till min chef och sa att allt det som ska vara klart 

till nästa vecka det kommer inte ske, för att jag mår jättedåligt just nu…” 

 

Vi är medvetna om att Sanna, när det kommer till exemplet i ovanstående stycke, inte befann 

sig i en chefsposition men vi valde att ta med det då vi ansåg att det var ett bra komplement 

till hennes andra uttalanden. Det faktum att just denna fråga har fokus på hennes objektivitet 

och känslohantering på jobbet gjorde att vi bedömde att realiteten att hon vid detta tillfälle 

inte var chef inte skulle påverka studiens validitet.  

 

Personer som Feona, anvisat i resonemanget under rubriken 5.1.1 Vänskaplig påverkan, anser 

att de till hög grad kan separera det professionella med det privata, och därmed även front 

och back stage. Dock kan vi konstatera att personerna i fråga inte alltid är lika objektiva som 

de tror och att särbehandling och subjektivitet ofta utspelar sig omedvetet. Ett tydligt exempel 

på detta kan finnas i Sannas (Nation & Förening) intervju, där Sanna ansåg sig vara objektiv 
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på jobbet men sa emot sig själv några frågor senare. Detta var även fallet i andra intervjuer 

och kan tänkas handla om Festingers teori om kognitiv dissonans (Festinger, 1957). Sett till 

Sannas svar uttalade hon sig om hur det var viktigt att upprätthålla en viss typ av objektivitet 

för att saker ska fungera. Hon gav utöver detta, under hela intervjun, intrycket av att vara 

plikttrogen och inte låta personliga åsikter eller känslor komma i vägen för arbetet. Trots 

detta medger hon att hon hade haft svårigheter att ta upp saker med vänner på arbetsplatsen, 

och skulle vänta med att lyfta det till efter när de återgått till vänskapsrelationen och därmed 

den privata regionen. Hon berättar även hur hon släppt arbetet till följd av en jobbig period i 

hennes liv och att hon vid detta tillfälle inte frågat sin chef om eventuella tillvägagångssätt 

utan enbart informerat hen om läget. Detta kan antas vara en konsekvens av att chefen i fråga 

var en nära vän till Sanna vilket inte gjorde situationen eller hennes agerande objektivt. 

Sannas uttryck av plikttrogenhet och seriositet i arbetet ihop med dessa faktorer kan kopplas 

till kognitiv dissonans då hon påvisar hög arbetsmoral men tydligt påverkas av 

vänskapsfaktorn och personliga känslor. Dessa motstridiga tankar och känslor leder till 

obehagskänslor, kognitiv dissonans, vilket driver henne till att återfå balans genom att 

rationalisera sitt beteende genom i det här fallet främst förnekelse. Denna förnekelse sker här 

främst gentemot henne själv då hon inte verkar inse att hon ej är fullt lika objektiv som hon 

tror. Hon förnekar alltså sin subjektivitet gentemot sig själv och till viss mån även mot oss 

författare, även om vi kan tolka motsatsen från intervjumaterialet. 

 

5.1.3 Makt 

När det kommer till frågan om respondenterna ansåg att kollegorna under dem i hierarkin 

hade respekt för dem på ett professionellt plan angavs blandade svar. Många ansåg att 

kollegorna under, även om de i grunden var vänner, hade respekt för dem på ett professionellt 

plan. Många ansåg dock att det var svårt att avgöra då respekten för en som person kan vara 

vilseledande. Svaren om vad respekt innebär innehöll till stor del resonemang om att lyssna, 

vara tillmötesgående och behandla alla lika. Saker som till viss del är viktiga för ett bra 

ledarskap men kanske främst är ingredienserna för en bra vänskap. Detta ihop med att många 

av respondenterna även ansåg att kollegorna under dem inte hade respekt för dem på ett 

professionellt plan till följd av deras vänskap gör detta scenario mer troligt. Detta behöver 
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alltså inte innebära att personerna i fråga inte har respekt från medarbetarna, så länge 

respekten är baserad på en vänskap och inte från ett objektivt sätt som en chef.  

 

Derik (Förening) svarar på frågan om personerna han jobbade med, som även var hans 

vänner, hade respekt för honom följande: 

“...kan tycka att mitt sätt att bli kompis med folk jag jobbade med ibland påverkade 

respekten som fanns för min roll typ. Att jag först och främst var en vän enligt andra, men att 

då min roll som chef eller vice ordförande inte räknades in. Eller fattar du? Att jag ansågs 

vara en kompis snarare än vice ordförande typ…“ 

 

Mika (Nation) svarar på samma fråga: 

”…både ja och nej att det fanns en respekt men den försvann mer och mer och det 

märktes väldigt tydligt med klubbverket att när man var mer kompis med dom så var det lite 

mindre respekt till att jobbet skulle bli gjort men det var ju mer respekt till en som person…“ 

 

och Jonas (Nation): 

”...i min roll måste jag bete mig professionellt mot dom, men dom behöver ju inte bete 

sig professionellt mot mig. Det skulle jag inte säga. Det finns en respekt, men den respekten 

innebär inte att man agerar professionellt…“ 

 

Om vi ser till svaren från Derik (Förening), Mika (Nation), och Jonas (Nation) på frågan om 

respekt på ett professionellt plan från deras vänner som de även jobbade med ser vi att det 

inte alltid finns en möjlighet att vara en chef. En chef ska kunna bestämma över en 

medarbetare, och en chef ska inneha någon typ av respekt från medarbetarna. Trots att Derik, 

Mika, och Jonas är chefer till dessa personer, finns en känsla av osäkerhet kring respekten de 

får. Informanterna talar om hur vänskapen suddade ut linjerna mellan det formella och icke-

formella, och respekten för chefsrollen försvann. Trots en vänskaplig respekt för individen 

skiljer sig respekt för en chef mot respekt för en vän. Efter dessa kommentarer nämner talarna 

att respekten de letar efter som chef är att medarbetaren ska lyssna på dem och fullfölja sina 

arbetsuppgifter. Vilket är ett genomgående tema hos fler informanter än de ovan nämnda. I 

denna rolluppsättning som våra informanter befinner sig i finns det, som sagt, en tydlig 

organisationsuppsättning som byggts upp över flertalet år. I denna finns en hierarkitrappa 

som informanterna befunnit sig i toppen av. Enligt Franzéns strukturella makt ska makten i 
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detta fall ligga i enlighet med den hierarkiska trappan som bestämmer vem som är överlägsen 

vem (Franzén, 2010). I och med att detta inte verkar vara fallet hela tiden, undersöker kan en 

istället försöka se det från ett intentionellt makt-perspektiv. Där den aktör med starkare vilja, 

eller kraft och styrka att handla, är den som är maktinnehavaren. För att försöka tolka och 

reda ut problematiken i Derik, Mika, och Jonas ledarskapskonflikter sett ur detta perspektiv 

kan vi tolka det som att medarbetarnas vilja att inte genomföra uppgifterna, eller viljan att 

inte hysa respekt för sin chef är starkare än chefernas vilja att bestämma över medarbetarna 

att genomföra uppgiften själva eller viljan att etablera den typen av respekt som en chefsroll 

ska få. Alternativt ser vi till Franzéns icke-konventionella begrepp, den relationella makten 

som tar i hänsyn både hierarkiska trappor, historia, och vilja (Franzén, 2012). Frågan som 

besvarades av informanterna var angående om medarbetare de även var vänner med, och har 

varit vänner med sedan innan, respekterar dem på ett professionellt plan. Tolkat med 

relationell makt i grunden, ligger vikten vid vänskapen som funnits sedan innan och historian 

som finns mellan de två individerna. Det kan mycket möjligt vara på det vis att denna historia 

av vänskap kan ligga bakom problematiken i den avsaknad av respekt som informanterna får 

i sin chefsroll. Intuitivt fanns den tydliga hierarkiska trappan inte mellan de två personerna i 

vänskapen som fanns innan de befann sig i de professionella rollerna. Detta kan leda till att 

det fortfarande finns en underliggande makt som baseras på både historisk makt och vilja, 

ergo en relationell maktbalans mellan våra informanter och deras medarbetare/vänner. 

 

5.1.4 Känslohantering 

Angående frågan om intervjupersonerna visar alla känslor på jobbet svarade alla att de till 

viss del döljer personliga känslor beroende på situation och personer närvarande. Även om 

alla var samstämmiga med att de ibland döljer känslor skilde sig graden av transparens 

mellan de olika intervjupersonerna. David (Förening) svarade att han är någorlunda 

transparent med känslor på jobbet då han anser det är positivt, men att han döljer vissa 

känslor han inte anser leder till något positivt: 

”Hmm jaa de får nog komma som de kommer, jag är en ganska känslosam person 

ändå och det kan bli jobbigt och det kanske händer att man gråter en skvätt på sitt kontor 

men då får man några kramar av sina kollegor och det känns bättre och sen går man vidare, 

så jag är ganska öppen med mina känslor ändå jag tror det blir bäst Jag försöker dock ta 
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bort så mycket ilska jag kan för jag tror inte det leder till något bra ändå. Jag är ganska bra 

på att tränga bort de känslor jag inte vill visa men ilska tycker jag sällan leder till något 

positivt…” 

 

Fritjof (Förening) svarade på denna fråga att han inte är en känslomässig person men att han 

visar personliga känslor om det känns nödvändigt.  

”Aa så jag tror absolut man får dölja ibland men jag tror inte helt jag döljer utan jag 

säger fortfarande typ om jag är missnöjd eh men inte hela spektrat på vad jag tycker men en 

liten del” 

 

Fritjof svarade, som en parentes, på frågan om hans neutralitet i konflikter med vänner att han 

ansåg sig vara ganska objektiv men erkände sedan att han troligtvis skulle göra skillnad i 

praktiken. 

 

De som upplever att de hanterar, och ser på konflikter annorlunda om vänner är inblandade 

kan, bortsett från förvirring kring regioner, även antas vara influerade av Hochschilds 

begrepp känsloregler (Hochschild, 2003). Detta ser vi tydligt på svaren hos David (Förening) 

och Fritjof (Förening), men även Regina och andra intervjupersoner som hävdat viss 

subjektivitet. Dessa svar hittas rubriken 5.1.1 Vänskaplig påverkan. På frågan om man visar 

alla känslor på jobbet skilde sig svaren i hur mycket transparens personerna har i sina 

känsloyttringar. David menar till exempel att han låter de flesta känslor komma som de 

kommer även om han undanhåller vissa känslor som exempelvis ilska. Fritjof anser att han 

inte är en känslomässig person och därmed inte visar lika mycket personliga känslor men att 

han uppvisar de känslor som behövs. Alla, inklusive David och Fritjof, menar dock att de till 

en viss grad döljer personliga känslor på arbetsplatsen, detta till följd av olika orsaker. Detta 

skulle kunna kopplas till känsloregler då dessa kan antas skilja sig mellan privata och 

professionella sammanhang. Det är mer acceptabelt att visa känslor och agera känslomässigt 

och känslostyrt i den privata regionen än på jobbet, speciellt i rollen som chef.  

 

De som har svårigheter med att sätta tydliga gränser mellan regionerna och det beteende som 

anses lämpligt inom dessa kan även tänkas uppleva förvirring kring vilka känsloregler som 

gäller. När man chefar över sina vänner och inte fullt kan skilja mellan ens roll som chef och 

vän skulle ångestkänslor kunna uppstå när man inte vet hur man ska uttrycka känslor på 
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arbetsplatsen, eller ger ett uttryck som inte matchar känslan inom en. Detta skulle kunna 

liknas vid Hochschilds begrepp yt-agerande (Hochschild, 2003). Eftersom personerna i fråga 

har svårt att skilja på de olika regionerna, rollerna och därmed antagligen har problem med 

anpassandet efter känsloregler kan de tänkas använda sig av yt-agerande för att matcha sin 

roll som chef. Detta skulle kunna utspela sig i att en person agerar på något eller tar ett beslut 

utifrån chefsrollen och står för detta utåt sett, fastän känslan inför det egentligen är en annan 

till följd av vänskapsrollen. Både David och Fritjof kan tänkas stämma in på denna analys då 

båda till viss del döljer känslor på jobbet och därmed anpassar sig efter känsloregler. De kan 

även tolkas ha svårt med att separera olika regioner vilket kan antas påverka hur väl de 

anpassar sig till känsloreglerna och hur de känner inför dem. Då David tycks visa mer 

personliga känslor än exempelvis Fritiof och därmed kan tolkas aldrig lämna vänskapsrollen 

till fullo, kan det tolkas som att han har ett större behov av att yt-agera för att agera 

professionellt och inte låta känslorna ta över. David säger att han är ganska bra på att tränga 

bort de känslor han inte vill visa vilket kan vara ett tecken på detta. Yt-agerandet uppstår i 

detta fall för att behaga omgivningen på arbetsplatsen då David vill bevisa att han är en bra 

chef som kan utföra sitt jobb på ett korrekt och objektivt sätt. Fritjof anser sig inte vara en 

känslomässig person vilket kan vara ett argument för att han inte behöver yt-agera i samma 

utsträckning som David då han inte har samma behov att ändra uttryck för känslor då de, till 

stor del, inte uttrycks från början, och kan därmed även tolkas kunna skilja lite bättre på de 

olika regionerna. David kan alltså tänkas uppleva ångestkänslor till följd av yt-agerande till 

större del än Fritjof. Om dessa ångestkänslor består under en längre tid skulle exempelvis 

David kunna utveckla ett djup-agerande för att eliminera dessa känslor och återuppnå balans 

(Hochschild, 2003). Denna obalans mellan känsla och uttryck kan tolkas som känslomässig 

dissonans och kan lösas genom att David ändrar sin känsla och börjar känna mer i linje med 

organisationen och mindre i linje med det privata.  

 

5.2. Frågeställning 2: Hur hanterar en studentchef den inre rollkonflikten mellan 
vänskaps-och chefsrollen? 

I detta avsnitt har vi redogjort för vår andra frågeställning. Hur cheferna i 

studentorganisationerna hanterar inre rollkonflikter där ett genomgående tema är just 

rollkonflikten mellan vän och chef. Även här presenteras resultaten och analysen under 

rubriker med olika teman. Under varje rubrik redogörs först för resultaten kopplat till temat 
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för att under föra en analytisk diskussion kring de sociologiska teorierna som djupare 

förklarar resonemangen och beteendena. 

 

5.2.1 Roller 

Att gå in i en roll för att axla en förening som representerar flera tusentals individer är inte 

något som alla gånger är helt enkelt. Uppsalas studentorganisationer är uppbyggda över flera 

år, där en kår som exempelvis Uppsalaekonomerna, som i år fyllt 50 år, är en av de yngsta 

organisationerna. Ansvaret att föra en flerhundraårig organisations talan utefter de 

värderingar och grunder som skapats över alla år innebär ett ansvar som sätter press på hur 

väl du går in i rollen och förblir i rollen även under utmanande situationer och lägger därmed 

ingen vikt vid hur du som person känner inför specifika konflikter. Den pressen kan därför bli 

extra påtaglig i sammanhang där individen behöver hantera en inre rollkonflikt som har med 

beslut och frågor om organisationen att göra, och kräver ofta att individen kan behöva 

förändra sitt beteende. Att ibland vara subjektiv och ha vissa svårigheter med att hantera 

konflikter med nära vänner är egenskaper som kan antas ingå i att vara människa. Detta 

behöver dock inte innebära att man inte kan vara trogen till chefsrollen och vara en bra 

representant för organisationen eller föreningen. Att föra en flerhundraårig organisations 

talan utefter de värderingar och grunder som skapats över alla år innebär alltså inte bara att 

behöva förändra sitt beteende utan kräver att man förkroppsligar en helt ny roll och är 

hängiven denna med alla oprövade prövningar och påfrestningar på relationer och den egna 

personen. En upptäckt vi gjort i denna studie är att denna övergång till chef kan komma att 

påverka tidigare vänskaper till följd av att försöka balansera de nya olika rollerna. Denna 

balans hänvisar både till bibehållandet av tidigare vänskapsrelationer i övergången till chef 

samt uppbyggandet av nya relationer på arbetsplatsen.  

 

När det gäller den inre rollkonflikten mellan vänskapsrollen och rollen som chef visade 

resultaten av intervjuerna att de flesta upplevde att en sådan rollkonflikt någon gång ägt rum 

under deras tid som chef. De allra flesta upplevde att det kunde bli problematiskt och att det 

ibland var svårt att hantera på ett sätt som inte skadade någon av relationerna. Många ansåg 

att de kunde skilja på rollen som vän och chef men erkände sedan att om det handlade om en 

nära vän och en allvarlig konflikt hade de gärna sett att en kollega behandlat konflikten 
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istället. Detta finner vi hos flertalet intervjupersoner, som ansåg att de inte skulle kunna 

behålla objektiviteten i en konflikt, utan att de hade valt rollen som vän framför 

professionaliteten i rollen som chef. Både intervjun med David (Förening) och Feona 

(Nation) tyder på detta när de svarar på fråga om hur de hanterar konflikter med vänner eller 

en konflikt där en vän är inblandad.  

 

David: 

”…men jag tror ändå att för att meddelandet ska komma fram helt så är det bättre att 

man tar någon som man inte är närmst i världen med, sen har ju alla en relation med alla i 

kåren men om det liksom är ens bäste vän så tror jag det är bättre att någon annan tar det.” 

 

Feona: 

”…då kommer vi till den andra frågan när man tar avstånd, till exempel om jag 

känner att jag inte kan vara konsekvent för jag är för nära den här personen då är det viktigt 

att vara tydlig med det och säga att det här är anledningen och inte bara backa, utan vara 

väldigt tydlig med varför man tar avstånd och agerar som man gör…” 

 

Analysen av resultatet gällande att alla intervjupersoner ansåg att de någon gång upplevt en 

rollkonflikt på arbetsplatsen kan liknas vid analysen om yttre konflikter med grund i 

Goffmans rollteori. Resonemanget om att personer har svårt att hantera konflikter där vänner 

är inblandade till följd av icke tydliga gränsdragningar mellan olika regioner kan även 

överföras på roller (Goffman, 1959). Att inte ha en tydlig uppfattning om var en roll börjar 

och en annan slutar kan tänkas resultera i en rollkonflikt. Detta för att man aldrig 

hundraprocentigt agerar i en roll utan ständigt påverkas och influeras av en annan och därmed 

har svårt att matcha de förväntningar och egenskaper som krävs av rollen till fullo. Insikten 

om detta hos både David (Förening) och Feona (Nation) resulterar i att båda anser att det är 

bäst att ta ett steg tillbaka när det gäller konflikthantering med en nära vän. Detta kan tolkas 

som att de anser sig kunna vara objektiva till en viss gräns men att de är medvetna om att de 

vid exempelvis en konflikthantering där en nära vän är inblandad förlorar objektiviteten som 

en följd av att både vänskapsrollen och chefsrollen till fullo är närvarande. Den 

intressekonflikt och därmed rollkonflikt som skulle uppstå skulle inte kunna lösas på ett sätt 

som inte skadar varken organisationen eller vännen i fråga. 
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5.2.2 Känslomässig objektivitet eller subjektivitet & Roller 

När det kom till frågan om intervjupersonerna såg sig själva som professionella var svaren 

blandade. Många ansåg att professionalitet var något att eftersträva men att de inte alltid 

uppnådde detta till följd av brist på objektivitet som var en följd av att ha vänner på 

arbetsplatsen. Alexandra (Förening) menade i sin intervju att hon inte ansåg sig själv vara 

professionell men att hon inte såg det som något negativt, då hon hellre är oprofessionell.  

“Asså de beror på, jag kan vara om jag behöver vara det. Men jag är hellre 

oprofessionell. Jag är bra på att vara personlig. Jag har ett ansikte som säger, tala ut till mig 

på tjejtoaletten på snerikes uppenbarligen…” 

 

Alexandra svarade senare i intervjun nedanstående på frågan om vilken chef hon ville vara. 

Vi kunde urskilja ett samband mellan Alexandras syn på vilken ledare hon vill vara och hur 

hon är i sitt arbete nu, där temat var värme och att vara personlig. Detta samband kunde vi 

tolka i flera intervjuer. 

“Asså, det kommer nog tillbaka till approachable rakt igenom. Jag vill att folk ska 

förstå vart jag kommer ifrån när jag säger saker. Jag vill vara tydlig. Men sen vill jag att folk 

ska komma till mig med allt...” 

 

Något intressant som tolkades av intervjuerna var möjligheten att använda rollen som chef till 

sin fördel i vissa konflikter. Rollen som chef kunde alltså användas under en konflikt för att 

undkomma den obehagliga känslan av att säga emot en vän i en fråga där det är tydlig vart 

organisationens och då även chefsrollens intresse låg.   

  

I en fråga om Frank (Förening) tyckte att det var svårt att särskilja på rollen som vän och chef 

svarade han som följande: 

“…asså mycket som jag sa att när jag kände att oj nu är det något som är jobbigt 

eller så, så får man ta lite skydd av sin roll. Asså mer tänka att det här är vice ordförande 

som gör…” 

 

En annan fråga angående professionellt agerande säger Frank också: 

“… för då kan man kliva ur lite sin egen person och sätta på sig någon sorts formalia 

rustning så att man kan ha lite mentalt avstånd från det…” 
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Frank har alltså använt sig av en formalia rustning för att komma ifrån känslan av att säga 

emot eller vara i konflikt med en vän. 

 

Obehagskänslan som kan uppstå till följd av en rollkonflikt, och därmed en intressekonflikt, 

kan liknas vid teorin om kognitiv dissonans (Festinger, 1957). Kognitiv dissonans är just 

känslan av obalans en människa upplever som en konsekvens av att ha flera motsägelsefulla 

ideér samtidigt, exempelvis pliktskyldigheter till olika roller. Denna obehagskänsla är den 

som både Feona och David, sett till resonemanget under rubriken Roller, undviker genom att 

ta avstånd från konflikter där nära vänner är inblandade. Teorin om kognitiv dissonans 

handlar till stor del om människans inbyggda drift att jämna ut denna obalans genom att 

rättfärdiga eller rationalisera olika attityder och beteenden. Att exempelvis ta ett beslut i 

rollen som chef gynnande vänskapsrollen, och intala sig själv och andra att det var det rätta 

beslutet för organisationen, skulle alltså rättfärdiga den negativa känslan som personen 

upplever till följd av ställningstagandet. Detta kan vi koppla till Alexandras (Förening) 

uttalande om professionalitet. Hon vet med sig att hon inte agerar professionellt vilket skulle 

kunna tänkas ge upphov till kognitiv dissonans då hon vet att hon måste agera på ett sätt som 

är i linje med hennes post och organisationen. Hon är även mån om att vara personlig och har 

därmed flera motstridiga känslor och tankar. För att minska den obehagskänsla som uppstår 

till följd av detta försöker hon rationalisera sitt beteende gentemot sin arbetsmoral genom att 

förneka att icke professionalitet skulle vara något dåligt. Hennes citat om att hon hellre är 

oprofessionell för att hon är bra på att vara personlig ihop med hennes uttalande om vilken 

chef hon vill vara, vilket kan tolkas som vad för henne är en bra chef, motiverar hennes 

beteende och attityd då hon indirekt säger att detta angreppssätt är det bästa för 

organisationen. Hon rationaliserar alltså sitt beteende i rollen som chef istället för att medge 

att hon är påverkad av vänskapsrollen på ett sätt som kan komma att påverka organisationen 

negativt.  

 

Utöver detta finner vi ett tydligt exempel av kognitiv dissonans vid Franks (Förening) svar 

om att särskilja på rollen som chef och vän, samt en fråga om professionalitet där han talar 

om hur han använder sig av sin roll som en slags formaliarustning. Detta kan anses vara ett 

typ av rationaliserande av ett beteende som Frank inte personligen tycker är något han som 

individ vill stå bakom, men som är ett givet beteende som chef. Genom att då säga att han 
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beter sig på så sätt på grund av att hans roll kräver det minskar dissonansen som uppstår när 

Frank upplever en inre konflikt mellan vänskaps- och chefsrollen. 

 

5.2.3 Känslohantering 

Mika (Nation) svarade på en annan fråga som kan kopplas till professionalitet att hon valde 

chefsrollen framför vänskapsrollen även om vännerna i fråga var tre av hennes närmaste. 

Mika ansåg alltså att professionaliteten var viktigare än privata relationer. 

“Jaa jag tror att jag mer och mer gick in i chefsrollen, men att när jag kände att 

vänrelationen förändrades så kände jag att jag måste ju vara något och då är det bättre att 

jag är mer chef än kompis så att inte den rollen blir lidande. Så då blev det ju att 

vänrelationen blev sämre och sämre för att jag tog mer avstånd…” 

 

Ett alternativ till teorin om kognitiv dissonans, som diskuterats under rubriken Känslomässig 

objektivitet/subjektivitet/Roller, kan vara att en individ använder sig av, Hochschilds 

begrepp, yt-agerande och senare djup-agerande för att behaga organisationen (Hochschild, 

2003). Detta kan vi koppla till Mikas (Nation) beteende relaterat professionalitet. Vid 

påtryckningar från övriga medlemmar i organisationen som förväntar sig att individen känner 

på ett vis i en fråga kan individen ändra sitt uttryck tillfälligt genom att gå in i rollen som chef 

och representant för organisationen. Detta under en längre tid kan resultera i djupagerande, 

alltså att individen ändrar sin faktiska känsla inför frågan. Mika kan tänkas ha yt-agerat under 

en längre tid då hennes beslut utåt sett i hennes roll som chef kanske inte alltid var 

samstämmiga med hennes känsla inför situationen hänvisat till att hon var chef över tre av 

hennes bästa vänner. Hon nämner hur hon kände att hon mer och mer gick in i chefsrollen 

och till slut valde denna framför vänskapsrollen vilket kan tolkas som djupagerande. Djup-

agerandet här är en produkt av känslomässig dissonans vilket är en obehagskänsla som 

uppstår när känsla och uttryck inte stämmer överens (Hochschild, 2003). Mikas förmodade 

yt-agerande kan därför antas ha lett till att hon ändrat känslan inför det hela, här refererat till 

att hennes genuina känsla blev i linje med organisationen bästa istället för vännernas. 

Människan strävar även här, likt vid teorin om kognitiv dissonans, efter balans.  
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5.2.4 Roller & Vänskaplig påverkan 

En upptäckt vi gjort i denna studie är att övergången till chef kan komma att påverka tidigare 

vänskaper till följd av att försöka balansera vänskapen med de nya mer professionella 

rollerna där dessa svåra beslut tas. Med denna balans menar vi då både bibehållandet av 

tidigare vänskapsrelationer samt uppbyggandet av nya relationer på arbetsplatsen under 

övergången till chef. En informant berättar om hur en nära vän sedan innan personen klev in i 

chefsrollen uppmärksammat att informanten hade förändrat sin personlighet sedan den klivit 

på sin roll som chef.  I Davids (Förening) beskrivning av en konflikt pratar han om när hans 

kollega tog honom åt sidan: 

”…hon hade väldigt bra koll på vem jag va innan vi började jobba ihop och sen så 

några veckor in i ämbetet så ville hon sätta sig och prata med mig och sa att hon tyckte att 

jag hade förändrats, att jag hade blivit en annan David än vad hon var van vid och ville kolla 

vad som hände och så…“ 

 

Chefsrollen tog över på ett sätt som gjorde att vänskaper utanför arbetet påverkades. Detta 

kan hypotetiskt sett ha uppmärksammats av en nära vän som är väldigt snabb på att lyfta 

oroligheter, eller en väldigt ärlig person. Det kan också peka på att det har skett en sådan stor 

förändring efter att ha klivit in i en roll till den grad att individer omkring tydligt märkt av 

det. Detta var något som vår informant reagerade på och hade i åtanke väldigt mycket i sitt 

agerande efter det. Den privata relationen mellan de två vännerna vägde alltså tyngre i detta 

fall då informantens rolltagande som chef hade blivit för stark, och kommunikationen i den 

vänskapliga relationen vägde över den arbetsmässiga relationen.  

 

Ytterligare ett exempel på diffus rolltagning, som diskuterades under rubriken 5.2.1 Roller, 

ser vi i konflikten mellan David (Förening) och hans kollega som tog honom åt sidan för att 

uppmärksamma ett skifte i personlighet. Övergången från vän till chef har skapat en 

rollkonflikt där rolltagandet inte har satt sina former helt, och David hade därför svårt att 

matcha förväntningar från både rollen som chef och rollen som vän från omvärlden. Det kan 

fortfarande innebära att David har agerat till fullo efter hur en chef ska agera i de instanser 

som han bör agera som en chef, och till fullo som en vän i de roller han bör ha agerat som 

vän. Trots det kan förväntningarna från omvärlden inte uppfyllts då övergången från en roll 

till en annan blev stor. Detta hanterades enligt David själv genom att kliva tillbaka och 
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fundera på vilken bild han ska visa av sig själv utåt. Med andra ord reflekterade David om 

vart de olika rollerna börjar och slutar för att kunna förhindra rollkonflikten som tidigare 

uppstått.  

 

5.2.5 Roller & Makt 

I och med det stora engagemanget som studenterna lägger ner på sitt arbete i 

studentorganisationer är det många av informanterna som skapar någon identifiering med sitt 

engagemang. Det pratas om hur de jobbar mycket och lägger ner sin själ i arbetet. Detta 

engagemang genomförs för alla oftast i deras egna organisationshus. Vilket några informanter 

menar på att man spenderar hela dagar och nätter på för att kunna genomföra det man vill. 

Genom detta så skapas också en koppling till huset som en plats för arbete att ske. Vissa som 

har slutat jobba menar på att de får en obehaglig känsla av att komma tillbaka. Mika (Nation) 

nämner under sin intervju detta 

“…jag ville inte ens vara i närheten av nationen när jag var klar…” 

 

Andra som fortfarande jobbar menar på att när de sätter foten i huset är det som att kliva in i 

rollen som engagerad. Här svara Jonas (Nation) på en fråga om relationer på och utanför 

kontoret: 

“…då blir det en viss stämning för en själv med press och stress i lokalen man 

befinner sig i. Det blir lite betingat tycker jag, men kommer man bort från det. Säg att jag är 

på glöggmingel så tror jag att jag o mina kollegor skulle liksom släppa arbetet. Huset är 

betingat till arbetsmässigt mer än utanför…” 

 

Kopplingen till organisationshuset medför alltså vissa beteenden eller uppkallar vissa känslor. 

Känslor kopplade till något eller betingade in i folk är svårt att bli av med. Under studiens 

gång är tidigare erfarenheter och känslor ett återkommande tema. Ytterligare ett intressant 

fynd under intervjun med Frank (Förening) är relationen med en tidigare gruppledare som 

Frank efter en tid blev chef över. Detta får vi som svar efter att ha frågat om Frank varit med 

om att personliga relationer har förändrats efter att ha börjat jobba med en vän. 

“...kanske lite, skulle jag nog tro. Det var som en som hade varit gruppledare för mig 

i tidigare engagemang satt också på kontoret och hade suttit där i ett halvår innan. Men sen 
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då när jag klev in och blev hans chef så blev det lite annan dynamik. Så kanske lite grann, 

men det är svårt att försöka kvantifiera relationer och sätta ord på…“ 

 

Som tidigare nämnt kan en arbetsplats, där vänner är närvarande, vara en förvirrande region 

då det är en blandning av front-och backstage vilket kan bidra till oklarheter kring hur man 

borde bete sig när det kommer till till exempel konflikthantering. Detta kan även liknas vid 

att balansera olika roller då olika regioner och dess front-och backstage ofta är kopplade till 

en roll. Här sett till regioner som arbetsplatsen och privata regioner respektive chefsrollen och 

rollen som vän. Denna förvirring kan, sammanfattningsvis, leda till att man inte uppfyller 

kraven som chef alternativt inte fullt lyckas i rollen som vän. I resultatdelen i detta avsnitt ser 

vi Mikas (Nation) och Jonas (Nation) svar på kopplingen som organisationshuset hade till det 

arbetsmässiga. Där de får en viss typ av känsla, eller går in i en viss typ av roll när de går 

närmar sig eller äntrar huset. Alltså vägleder huset individernas upplevelse av framträdandet 

på det vis att de i huset uppmuntras till att agera på ett visst sätt, som är att agera som en chef. 

Huset agerar alltså som en region för individerna att agera i sin chefsroll.  

 

Ser vi till Frank (Förening), och övergången från medarbetare för en gruppledare till chef för 

samma person påpekar han att dynamiken förändrades och att vänskapen som fanns med 

sedan innan även den förändrades. En osäkerhet i övergången av roller eller en obehaglig 

känsla av att styra över någon annan, kan vara en effekt av ett maktskifte. Den strukturella 

makten som följer den hierarkiska trappan kräver att Frank ska inneha maktpositionen. 

Medan viljan i den intentionella kanske ligger hos Franks gamle gruppledare som har en stark 

känsla av att fortfarande var i kontroll. Den osäkerhet som Frank har i svaret tyder på att han 

fortfarande inte är helt redo att förankra sitt ägandeskap i chefsrollen över sin gamle 

gruppledare. Detta kan tyda på en maktobalans genom den relationella makten som har en 

historia och intentioner, som gör den lite otydligare och ger därmed en känsla av ovisshet i 

makthavandet. Den interna konflikten kring hur Frank ska agera mot sin gamle gruppledare 

skiner därmed igenom under intervjun. 

6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras vårt resultat och analys, och sätts även i relation till den tidigare 

forskningen. Likheter och skillnader illustreras för att påvisa en slutsats om 
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generaliserbarheten i vår studie. Diskussionen kring resultatet och den tidigare forskningen 

syftar till att testa slutsatserna i tidigare forskning och föra en diskussion kring den eventuella 

appliceringen på vår studie. Alltså undersöka huruvida slutsatserna i den tidigare forskningen 

även går att applicera på denna studie.  

 

Vi för även en diskussion kring ideér och tankar om framtida studier. I detta avsnitt har vi 

reflekterat över styrkor och svagheter med denna studie samt fört ett resonemang om vad som 

varit svårt, vad som kan tas med till nästa studie samt vad som kan göras bättre. Vi har 

likaledes belyst de upptäckter vi gjort under intervjuerna som inte kan kopplas till våra 

frågeställningar men som vi funnit intresseväckande. Detta för att både reformera framtida 

liknande studier för att få ett än mer tillförlitligt resultat och belysa ideér om nya studier med 

andra intressanta synvinklar som kan utföras i framtiden. 

6.1 Vårt resultat  
Studiens syfte har varit att belysa hur mycket det känslomässiga i en vänskap påverkar det 

professionella samt till vilken grad en persons olika roller i livet bidrar till rollkonflikter i 

sammanhanget. 

 

Slutsatsen av vår studie är att en särbehandling av vänner och kollegor nästintill alltid sker 

medvetet eller omedvetet. Detta till följd av att en person nästan aldrig agerar till 100% i en 

roll utan låter sig influeras av andra roller i sitt beslutsfattande och handlande. Hanteringen av 

mellanmänskliga konflikter på arbetsplatsen kan därmed fastläggas påverkas av privata 

relationer eller vänskapsrelationer hos chefer i studentorganisationer. Hur mycket en person 

påverkas och i vilken riktning beror på personens syn på moral, respekt och uppfattning av 

maktstruktur i dennes omgivning. Av analysen kan tolkas att en skiftning mellan de olika 

rollerna, chef och vän, sällan sker fullständigt. Personerna i fråga blir oftast kvar i 

vänskapsrollen och handlar utefter denna, även om det finns undantag. Detta för att 

vänskapsrelationer ses som mer värdefulla även om engagemanget och arbetet inom 

studentorganisationerna tas på stort allvar. Denna icke-skiftning kan tolkas vara både 

medveten men i vissa fall omedveten där personen anser sig vara mer objektiv än vad hen 

faktiskt är. Anledningen till att vissa inte upplever att intressekonflikter, eller rollkonflikter, 

påverkar deras handlande verkar alltså vara en produkt av att konflikten aldrig äger rum. De 

som därmed anser att relationen med vänner, som även varit deras kollegor, inte har 
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förändrats under tiden som chef kan antas haft turen att inte hamna i en konflikt med deras 

vänner alternativt inte utagerat rollen som chef fullt ut under dessa konflikter genom att 

prioritera vänskapen. Det verkar även vara en fråga i hur nära relationen är till vännen i 

konflikten. Det kan tolkas som att ju närmare relationen är desto mer komplicerat blir det att 

gå över till chefsrollen och helt agera i befogande för organisationens bästa. Ser vi detta med 

åtanke till funktionen som regioner har för en studentchef, att kunna skilja på vart hen är chef 

och vart hen är kompis, suddas även den funktionen ut och gränsdragningarna för en region 

blir svagare ju närmare relationen är. Om personer från den privata regionen vistas inom 

gränserna för den professionella regionen påverkar detta uppfattningen om vilken roll som 

bör antas. 

 

I linje med att gränser suddas ut till följd av att en individ befinner sig i en viss region verkar 

även det organisatoriska i en studentorganisation suddas ut när den vänskapliga relationen är 

för tydlig, eller får spela en större roll i sammanhanget. Det verkar som att de tidigare 

relationerna en studentchef haft, innan hen tagit rollen som chef, kan ha en stor påverkan på 

balansen i det organisatoriska. Makten som en chef bör ha kan även den ha suddats ut till 

följd av en tidigare vänskap. Det verkar finnas en vilja att bevara den vänskapliga hierarkin 

samtidigt som den strukturella, vilket sätter saker i obalans. Vi finner exempel på detta i båda 

våra frågeställningar. Frågeställning 1 om de yttre faktorerna finner vi exempelvis genom 

chefer som svarar på frågor om kollegor som även är deras vänner hade respekt för dem. Där 

finner vi en uppdelning i svaren, men den vänskaplig hierarkin verkar väga lite tyngre än det 

strukturella. Samt i frågeställning 2 om de inre faktorerna genom exempelvis Franks 

kognitiva dissonans och formaliarustning vid särskiljandet på rollen som vän och chef där det 

strukturella hierarkin verkar väga lite tyngre. 

 

Slutligen, på den sista frågan “vilken chef vill du vara” svarar många att de vill vara någon 

som är omtyckt, inte sätter sig över någon annan samt vara en person som folk kan komma 

till om alla sorters frågor. Detta kan vara ännu en förklaring till att många väljer 

vänskapsrollen framför chefsrollen då de är noga med att agera i linje med deras vision av sig 

själva och sig själva som chef. 
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6.2 Vårt resultat relaterat till tidigare forskning 
Den tidigare forskningen ger oss perspektivet av att så länge en organisation jobbar med 

informella tillvägagångsrutiner, ett öppet sinne för att saker och ting kan gå fel, en förmåga 

att förlåta, samt tydlig kommunikation i organisationen så har den förutsättningar att skapa 

positiva förändringar genom konflikter. Utav detta kan en förvänta sig att en närmare vänskap 

kommer fostra en relation med just högre grad av kommunikation, förmåga att förlåta och så 

vidare. I och med att det redan finns en fungerande relation mellan de olika parterna i en 

organisation bör samarbetet löpa på utan större negativa effekter. Fortfarande så finner vi i 

resultatdelen för det mesta negativa effekter och upplevelser av konflikter som uppstått i 

studentorganisationerna. Oförmågan att gå från vän till chef, eller att kunna balansera de två 

rollerna leder snarare till en förvirring från medarbetare, där förväntningar om att en väns 

ledarskap ska vara på ett visst sätt krockar med en chefs förväntningar av förståelse från en 

vän. Vännens övergång till chef verkar alltså medföra en missuppfattning från de olika 

parterna. Från medarbetarens håll verkar det finnas en uppfattning om att relationen och 

maktbalansen fortfarande är densamma som den var innan. Medan det från chefens håll är 

hens ansvar att fostra en fungerande organisation, och det finns en förväntad förståelse från 

vänner att makten är i chefens händer. Dessa två olika uppfattningar av hur makten och 

rolltagandet ska se ut för två vänner som hamnar på olika steg i hierarkin går emot varandra. 

Detta medför ofta konflikter som, olikt den tidigare forskningen, handlar om det vänskapliga 

i relationen, snarare än det organisatoriska och företagsamma. 

 

Konflikt har en negativ klang. Det är därför viktigt att lyfta möjligheten att användandet av 

ordet konflikt under intervjuerna kan ha påverkat utfallet av svaren som informanterna givit. 

Genom att använda ordet konflikt kan svaren automatiskt ha kopplats till chefernas negativa 

upplevelser av konflikter på arbetsplatsen. 

6.3 Förslag på framtida studier 
Ett förslag på en framtida studie som skulle kunna utföras som en förlängning på denna 

studie är att jämföra studentorganisationer med vanliga arbetsplatser för att se på skillnader 

och likheter. Denna studie skulle jämföra faktorer som ålder och sammanhang etcetera. för att 

se om rollkonflikt och särbehandling av personer på arbetsplatsen faktiskt är en produkt av 

studentmiljön eller enbart beror på mänskliga faktorer. En annan framtida studie, som kort 
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berörts i metoddelen är att jämföra nationer och föreningar och eventuella andra 

studentorganisationer för att se på eventuella skillnader och likheter som kan finnas mellan 

dem. Med större resurser i form av ekonomiskt kapital och tid skulle man även kunna göra en 

ytterligare vidare studie där man samlar kunskap, information och tillämpar ett flertal teorier 

för att med hjälp av resultatet kunna predicera chefsidealet. Man skulle här kunna se på olika 

faktorer som auktoritet, öppenhet, snällhet, främjande av gemenskap, inblandning av känslor, 

tydlighet etcetera för att se på vilken kombination och hur mycket av allt som utgör det 

ultimata ledarskapet.  

 

En annan studie som vi ansåg skulle vara intressant att utföra är att göra samma studie som 

denna men fokusera på jämförelsen mellan män och kvinnor. Det skulle här vara att föredra 

att göra studien på studentorganisationer såväl som vanliga arbetsplatser, som ovanstående 

exempel, för att utesluta påverkan av sammanhang och ålder. Man skulle förslagsvis kunna 

utföra ett större antal intervjuer och även lägga till frågor som är mer riktade mot de 

eventuella könsskillnaderna. Målet med denna studie skulle vara att se om känsligheten för 

rollkonflikter och objektivitet vid konflikthantering är en produkt av den mänskliga faktorn 

eller är mer av en könsfråga när det kommer till graden av inverkan. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide  

Hej och välkommen osv. Förklaring om hur intervjun kommer att gå till samt fråga om 

intervjupersonen vill ha kaffe, te eller vatten. Även vara tydlig med att personen i fråga kan 

avbryta intervjun närsomhelst samt ställa frågor om något är oklart. 

  

Intervjustruktur: Semistrukturerad 

  

1. Berätta lite om dig själv, hur är du som människa och hur skulle du beskriva din 

personlighet?  (Ta reda på vilken typ av människa de är, och vad deras jobb faktiskt 

innebär och inkluderas av) 

2. Vilken post har/hade du? 

3. Hur länge har du suttit/satt du vid den här posten? 

4. Vilken relation har du med dina kollegor? 

5. Om ja (vänner), var dom det innan du började jobba? 

6. Vad är det svåraste med ditt jobb? 

7. Hur skulle du beskriva en konflikt? 

8. Har du upplevt en konflikt på din arbetsplats? Involverad eller ej 

9. Om JA, hur hanterades dom? (av vem/vilka?) 

10. Hur hanterar du personliga känslor på jobbet? (sätter åsido? Varför?) 

11. Har dina känslor någon gång påverkat ditt handlande? På vilket sätt? Varför tror du 

detta blev fallet? Vad hände? 

12. Hur gör du skillnad på personliga åsikter/känslor och ett 

professionellt/företagsrelaterat angreppssätt? (definition och utförande) 

13. Ser du dig själv som professionell? Varför/Varför inte? 

14. På vilket sätt är ditt nuvarande jobb en utmaning, med dina tidigare jobb i åtanke? 

Skillnader/Likheter? 

15. När du stött på eventuella konflikter (i ditt arbete), hur har du löst dom (förutsatt att 

det är du som löst dom)? Om du inte löst dom/tagit avstånd, varför är detta fallet? 

16. Hur tar du ställning till konflikter du själv inte är inblandad i? 

17. Är du objektiv på jobbet? 

18. Är dina relationer med kollegor/vänner densamma på och utanför kontoret? På vilket 

sätt kan den vara annorlunda? (kan du skilja på relationen mellan vänner och 

kollegor, utmaning?) 
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19. Har din personliga relation med dina vänner, som du nu jobbar med, förändrats sen 

ni blev kollegor? (på vilket sätt? till det bättre eller sämre?) 

20. Vilka olika roller känner du att du har i livet? 

21. Hur skulle du definiera en intressekonflikt? Har du någon gång upplevt en, sett till din 

olika roller i livet? Utveckla 

22. Visar du alla dina känslor på jobbet? (Behov av att dölja? Varför?) 

23. Hur känner du inför detta? 

24. Har du upplevt att en konflikt på jobbet fått personliga konsekvenser? Om JA varför 

tror du detta blev fallet och vad för konsekvenser har konflikten fört med sig? 

(personliga konflikter) 

25. Vad är respekt för dig? 

26. Känner du att dina kollegor under dig har respekt för dig på ett professionellt plan? 

Varför/Varför inte? (Tänk ur aspekten att ni hypotetiskt sätt inte skulle vara vänner) 

27. Har du förmågan att säga till om det är något du inte är nöjd med på arbetsplatsen? 

(svar innan nästa fråga) Har du lika stark förmåga om personen i fråga är en vän? 

28. Vilken slags chef vill du vara? 

29. Har du någon gång tyckt att denna intervju varit jobbig? 
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Bilaga 2: Informationsbrev 

Hej X! 

Va roligt att du vill delta i vår studie. Här kommer lite information inför morgondagen. Vi 

utför intervjun som sagt på (plats) klockan (tid) som tidigare bestämt. Intervjun kommer att 

hålla på omkring en timme och du kan närsomhelst under denna tid avbryta. Intervjun 

kommer handla om ditt engagemang i studentlivet och kretsar kring konflikter och dina 

personliga erfarenheter, tankar och känslor. Intervjun kan därmed komma att bli något 

personlig vilket är anledningen till att vi vill att du ska känna dig trygg med att närsomhelst 

bryta in och ställa frågor eller som sagt avbryta intervjun. Du kommer att i denna studie vara 

helt anonym och vi kommer referera till dig i vårt material med ett annat namn. Vi kommer 

dock vara transparenta med ditt kön och det som sägs i intervjun, självklart med ditt 

godkännande. Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas och transkriptet 

kommer sedan att användas för analys efter ditt godkännande av denna. Transkriberingen 

kommer att sparas på en drive tills dess att studien är slutförd. 

 

Här är kontaktuppgifter till oss och vår handledare Agneta Hugemark: 

 

Elisa Soler  

Kontaktuppgifter borttagna 

 

Dennis Leach 

Kontaktuppgifter borttagna 

 

Agneta Hugemark 

Kontaktuppgifter borttagna 

 

Hör av dig om du har några invändningar, annars ses vi imorgon! 

Allt gott 

Elisa & Dennis 
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Bilaga 3: Kod-utdrag ur transkribering 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E- mmm va det någonting som var svårt på en personlig nivå, känslomässigt eller…? 

S- De är väl alltid svårt att rekrytera folk som man tycker om eller inte tycker om, att ha en 

rekryteringsprocess som inkluderar vänner det tycker jag är jättesvårt. Typ min redaktör som 

satt under mig, vi gick igenom en rekryteringsprocess med hennes bästa kompisar så det var 

ju svårt att känna att hon kände Åh jag vill verkligen ha med dom här och samtidigt ha andra 

sökande, eh sen som tur va slutade det med att folk drog sig ur och det blev hennes bästa 

kompisar 

E- Mmmm 

S- Men det skulle nog känts väldigt jobbigt om jag skulle behövt säga nej till dom för att 

andra lämpade sig bättre för posten 

E- så det blir ändå en personlig intressekonflikt kanske? 

S- Jaa absolut 

E- Mmm alrighty, hur skulle du beskriva en konflikt? 

S- Haha vilken konflikt som helst eller? 

E- Aa om du skulle definiera ordet konflikt 

S- Ehm, meningsskiljaktigheter, antingen i en sakfråga eller mellan två personer att det 

uppstår starka känslor på något sätt som man måste ta tag i för att relationen ska fortsätta 

funka 

E- Har du upplevt en konflikt på din arbetsplats någon gång? Oavsett om du varit i den 

eller stått utanför 

S- Absolut, vill ni ha specifik post? 

E- Du kan bara ge ett exempel 

S- Det känns som att det alltid var konflikter i styrelserummet, det är ju alltid så, det är ju 

största anledningen till att man sitter där att reda ut vad man tycker gemensamt.. och 

konflikter kring, alltid att nån var stressad och att hen inte kunde se det från andra sidan utan 

att det blev känslor istället 

E/D- Mmmmm 

S- Jag har också varit stressad, och folk har påpekat smågrejer som jag inte tycker spelar 

någon roll och då blir jag arg typ, men så det var väl liksom många sådana konflikter men 

tror inte jag har haft en specifik konflikt med en annan person utan har mest handlat om 

sakfrågor, har inte känt att någon varit taskig 



 
 
 

 

47 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


