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Sammanfattning 

Konflikter är en del av att människor interagerar i sociala sammanhang. I arbetslivet är 

konflikter ett fenomen som får allt mer uppmärksamhet. Det är något som berör individer 

såväl som organisationer. När konflikter uppstår i arbetslivet är det ofta chefer som förväntas 

hantera dem. Hur chefer framställer sig inför medarbetarna vid konfliktsituationer inverkar på 

den sociala interaktionen vid konflikter mellan medarbetare.  Den här studien har undersökt 

hur chefer skapar mening i förhållande till konflikter i arbetslivet utifrån chefsrollen med en 

fenomenologisk ansatts. De teoretiska utgångspunkterna som studien har utgått från grundar 

sig i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och utgår i från Hochschilds (2003) emotionsteori 

och Goffmans (2014) teori om roll, fasad samt bakre och främre regioner. Tio kvalitativa 

intervjuer genomfördes med chefer inom privat och kommunal verksamhet för att belysa 

deras upplevelse av konflikter i arbetslivet. Resultatet visar att konflikter upplevdes som en 

naturlig del av arbetslivet, chefer ofta får en central roll vid konflikter. I dessa situationer 

finns det förväntningar på dem att hantera konflikter, från medarbetare men också från 

organisationen de företräder. Detta gjorde att chefer vid arbetet med konflikter ofta åsidosatte 

den egna personliga emotionerna för att uppfylla dessa förväntningar. Förväntningarna 

inverkade på hur chefer presenterade sig och interagerade med medarbetarna. Detta för att de 

egna emotionerna inte skulle bli ett hinder för att företräda intressena för den organisation i 

vilken de arbetade. Konflikter i arbetslivet upplevdes som problematiskt och emotionellt för 

såväl medarbetare som chefer.  

 

 

Nyckelord: Konflikter, emotioner, chefsrollen. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Att ställas inför konflikter är en del av att vara människa. Konflikter manifesterar sig på 

många olika plan, mellan enskilda individer såväl som grupper. Att konfronteras med 

konflikter som uppstår i interaktion med andra ställer krav på individer att försöka hantera 

dessa. Det kan sägas vara en av de grundläggande förutsättningarna för det sociala samspelet 

att hantera konflikter, inte minst i arbetslivet (Beheshtifar, Zare, 2013, s. 360). 

 

I denna uppsats fokuserar vi på chefens roll i förhållande till konflikter på arbetsplatsen. I 

branschtidningar, så som Chef och Ledarna, diskuteras konflikter som en ofta missförstådd 

resurs. Konflikter framhålls som något som, om de hanteras på rätt sätt, kan bidra med en 

positiv kraft (Chef, 2014). Uppgiften att hantera konflikter beskrivs som något som ställer 

många krav på chefens förmåga att interagerar med medarbetarna på ett sätt som gör att 

konflikten inte lamslår verksamheten och tar allt för stora proportioner(Ledarna, 2011). Detta 

är något som blir problematiskt ur ett socialpsykologiskt perspektiv då allt för mycket fokus 

läggs på enskilda aktörer vilket gör att den sociala interaktionen som sker på arbetsplatsen 

hamnar i skymundan. Konflikter som fenomen bör förstås i ljus av interaktionen som sker 

mellan individer vid konflikter. Hur chefer upplever detta blir därmed intressant att studera. 

 

Även i forskningen diskuteras konflikter ofta utifrån ett organisationsperspektiv. Detta 

innebär att det fokus läggs på hur dessa konflikter kan hanteras så att den vardagliga 

verksamheten kan fortlöpa. Det kan handlar om att effektivisera och öka prestationer i 

organisationens olika delar. Konflikter blir ett hinder för organisationer och deras mål om de 

inte hanteras på rätt sätt (Alper, Tjosvold, Law, 2000). I forskningen beskrivs också att 

chefsrollen innebär ett ansvar med förväntningar om att hantera och motverkar de negativa 

effekterna som konflikter kan ge upphov till. Viss forskning har pekat på att chefer spenderar 

mycket som 18 % av sin tid med att hanterar konflikter mellan medarbetare i det dagliga 

arbetet vilket visar på att konflikter är i hög grad närvarande i arbetslivet (Hignite, Margavio, 

Chin, 2009). 

 

Både när det gäller branschtidningar och i tidigare forskning om konflikter i arbetslivet finns 

det alltså en inriktning på konflikter utifrån organisationens perspektiv. Konflikter blir därmed 

något som ytterst ska hanteras av enskilda personer, ofta chefer. Med ett socialpsykologiskt 

synsätt blir det mer meningsfullt att titta på hur mening skapas i relation till andra individer på 



 
 

5 
 

arbetsplatsen vid konflikter. Detta för att organisationer är sammansatta av individer och 

grupper som inverkar på och utgör varandras livsvärldar. Att lägga fokus allt för mycket på 

enskilda aktörer är något som blir problematiskt ur ett socialpsykologiskt perspektiv då den 

sociala interaktionen som sker på arbetsplatsen hamnar i skymundan. Konflikter som fenomen 

bör förstås i ljus av interaktionen som sker mellan individer vid konflikter i arbetslivet och 

inte allt för mycket fokusera på enskilda aktörer. 

 

En annan problematisk aspekt med detta synsätt på konflikter är att de ofta presenteras som 

något som chefer ska förhålla sig till på ett rationellt sätt. Detta skapar vissa antaganden kring 

chefsrollen hur de bör agera vid konflikter, bettendemässigt och emotionellt. Då konflikter 

och emotioner ofta är tätt sammanlänkade (Bell, Song, 2005, s. 31ff) är det inte alltid lätt att 

vara rationell i relation till dessa (Bell, Song, 2005, s. 49f). 

 

1.2 Problemformulering 

I arbetet som chef finns många olika krav som följer med chefsrollen. De ska arbetat för att 

organisationen de företräder fungerar och presterar, samtidigt som chefen ska verkar för att en 

bra arbetsmiljö upprätthålls där medarbetarna trivs. Konflikter kan bli ett hinder för detta, det 

blir därmed upp till chefen att motverka, hantera och finna mening i dessa. Detta är något som 

sker i den sociala interaktionen med medarbetarna i arbetet. Därmed blir chefers uppträdande, 

emotionellt så väl som beteendemässigt av stor betydelse. Hur chefen agerar och uppträder 

inför medarbetarna inverkar på denna interaktion. Med detta följer att chefen i sin roll måste 

kontrollerar sitt uppträdande, men även hur andra individer uppträder för att styra den sociala 

interaktionen i önskad riktning bort från konflikter. Konflikter är ofta väldigt krävande på det 

individuella planet där det sätter stor stress på individen när denne hamnar i konflikter med 

andra (Dijkstra, Beersma, Evers, 2011). De olika kraven som ställs på en chef och de krav 

som ställs på individer som hamnar i konflikt, gör chefers meningsskapande vid konflikter till 

ett ämne som är viktigt att undersöka med ett socialpsykologiskt perspektiv.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att studera hur chefer med personalansvar förhåller sig till 

konflikter och vilken mening dessa har i arbetet utifrån chefers perspektiv. 

 

Frågeställningar 

1. Hur uppfattar chefer sin roll i relation till medarbetarna? 

2. Hur ser chefer på sin roll vid konflikter och konflikthantering? 

3. Vilken mening ges konflikter i arbetet utifrån chefers perspektiv? 

4. Har emotioner en roll när chefer hanterar konflikter? 

 

1.4 Disposition 

Efter studiens inledning belyses tidigare forskning som tar upp implikationer av konflikter i 

arbetslivet och emotioner i arbetet. De teorier vi anser mest relevanta för vår studie 

presenteras därefter. Hur vi genomfört vår studie förklaras i det följande avsnittet där metoden 

som används redovisas. I nästa avsnitt redovisas studiens resultat utifrån det som varit mest 

framträdande och intressant av det insamlade empiriska materialet i relation till syfte och 

frågeställningar. Studiens sista avsnitt diskussionen, här redovisas en sammanfattning av 

resultatet där teorierna diskuteras i förhållande till resultatet. Därefter presenteras resultatet i 

relation till tidigare forskning. Som avslutning sker en kritisk reflektion kring val av metod 

följt av implikationer av studien och förslag på vidare forskning kring ämnet. 

 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras den tidigare forskningen om konflikter och emotioner i arbetslivet. 

Ämnen som berörs är hur konflikter inverkar på individer såväl som organisationer, chefens 

roll vid konflikter samt de emotionella aspekterna av konflikter, vilken roll emotioner spelar 

vid konflikter i arbetslivet. 

 

2.1 Implikationer av konflikter i arbetslivet 

Jordan (2001, s. 6) menar att trots att konflikter i arbetslivet är ett väldigt vanligt fenomen 

som kan få stora konsekvenser för individer så väl som organisationer har det inte bedrivits 

systematiskt forskning på området i någon större utsträckning, i Sverige såväl som 

internationellt. Lang (2009, s. 244) menar att konflikter är en signifikant och närvarande del i 

organisationers dagliga verksamhet som inte går att undvika. Istället blir det hanteringen av 
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dem som avgör om organisationer och dess chefer blir framgångsrika. 

 

 Mycket av den forskning som gjorts kring ämnet konflikter i arbetslivet fokuserar på vilken 

inverkan konflikter kan få på arbetsplatsen. Det kan å ena sidan handla om att konflikter kan 

leda till problem som hindrar och motverkar organisationers mål. Ofta kopplas konflikter 

samman med negativa effekter i det individuella, där upplevelser så som stress och ångest 

manifesterar sig för de inblandade. Detta riskerar att leda till att det sociala klimatet påverkas 

negativt på arbetsplatser vilket kan inverka på organisationers funktionalitet. Det kan å andra 

sidan handla om att konflikter kan ge upphov till utveckling och lärande inom en organisation. 

Konflikter kan öka prestationer, förbättra kommunikation, och öka kreativitet hos grupper och 

organisationer om de inte undertrycks utan istället hanteras på ett effektivt sätt (De Dreu, Van 

de Vliert, 1997, s. 9). Forskningen pekar alltså både på negativa och positiva följder av 

konflikter. 

 

Beheshtifar och Zare (2013) menar att konflikter som sker mellan individer - interpersonella 

konflikter, orsakas av att individer håller fast vid olika uppfattningar så som olika värden, 

mål, förväntningar, värderingar och handlingsalternativ. Dessa skiljer sig från andra individers 

vilket kan orsaka en konflikt (Beheshtifar, Zare, 2013, s. 356). För att överkomma 

interpersonella konflikter menar de att det är av stor vikt att identifiering de faktorer som 

orakat konflikten för att sedan försöka överkomma dessa hinder. Om konflikter inte hanteras 

kan de bli ett stort hinder för organisationer (Beheshtifar, Zare, 2013, s. 359f).  

 

Forskning kring konflikter i arbetslivet har också visat på att konflikter kring interpersonella 

såväl som uppgifts orienterade konflikter har en stor inverkar på individers privata sfär. Det 

handlar om en så kallad spillover effect (Översvämnings effekt) där de negativa effekterna av 

konflikter i arbetet kan flyter över i den personliga sfären och påverkar individen utanför 

arbetet. Interpersonella konflikter i arbetet kan exempelvis ge upphov till negativ påverkan på 

hälsa, välmående samt prestationer vilka i sin tur kan påverka individen utanför arbetet 

(Martinez-Corts et al. 2015, s. 327ff). 

 

Dijkstra, Beersma och Evers (2011) har likt Sonnentag, Unger och Nägel (2015) studerat 

konflikters inverkan på individers välmående och upplevelse av stress. De sätter konflikter i 

relation till individers interna upplevelse av kontroll för att undersöka hur upplevd kontroll 

vid konflikter påverkar stress hos individer. Slutsatserna de drar är att upplevelse av kontroll i 
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hög grad påverkar och motverkar den negativa inverkan som konflikter kan orsaka i form av 

stress och försämrat välmående (Dijkstra, Beersma, Evers, 2011, s176ff). 

 

Denna forskning fokuserar alltså dels på konflikters konsekvenser för organisationer och dels 

på konsekvenser de får för individer. Vid konflikter är den emotionella upplevelsen på många 

sätt en centralt sammanlänkad del (Bell, Song, 2005, s. 31ff). Konflikter kan på många sätt 

vara resultatet när människor inte kan kontrollera sina emotioner (Bell, Song, 2005, s. 49f). 

 

2.2 Emotioner i arbetet 

Ashkanasy och Daus (2002) menar att emotioner i arbetslivet är ett fenomen som bör ges allt 

större uppmärksamhet. Emotioner och emotionell kontroll i arbetslivet är något som i stor 

grad är närvarande och inverkar på såväl individer som organisationer. (Ashkanasy, Daus, 

2002, s. 78ff).  De konstaterar att chefers förmåga att förstå, klara av och hantera de 

utmaningar som det moderna emotionella arbetet utgör är avgörande för individers välmående 

och organisationers framgång (Ashkanasy, Daus, 2002, s. 84). Hawkins och Fry (2013) studie 

om emotioner finner att individers emotioner som går över styr i arbetslivet kan få negativa 

ekonomiska konsekvenser för organisationer om de inte hanteras i ett tidigt skede (Hawkins, 

Fry, 2013 s. 2ff ). Den emotionella inverkan som konflikter har i arbetslivet är något studerats 

utifrån många olika aspekter. Zhang och Chen (2015) studerar relationen mellan emotionell 

intelligens, konflikthanterings stil och innovativa prestationer i arbetet. De finner att 

emotionell intelligens har ett starkt samband med hur konflikter hanteras och i vilken grad 

innovation är närvarande som en naturlig del i arbetet (Zhang, Chen 2015, s. 470).  

 

Sonnentag, Unger och Nägel (2015) har studerat emotionella aspekter av konflikter på 

arbetsplatsen och hur konflikter inverka på individers välmående. De finner att konflikter som 

uppkommer kring uppgifter eller relationer kan påverka individers välmående negativt. 

Konflikter i arbetet blir en stressfaktor som ger uppkomst till stress hos individer, på 

arbetsplatsen såväl som utanför arbetet (Sonnentag, Unger,Nägel, 2015, s. 176f). Även Jordan 

(2015) menar att konflikter kan manifestera sig på många olika sätt och få konsekvenser för 

individer välmående, så väl som för organisationers funktionalitet. De kan få konsekvenser 

som är mer omfattande än själva konflikten. Detta om inte ansvarig chef går in och hanterar 

konflikten så att inblandade parter kan finna en lösning. (Jordan, 2015, s. 9f). 

 

Chefens roll när det gäller konflikter i arbetet kopplas ofta samman med ett hanterande av 
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olika typer av konflikter. Det är en uppgift som ofta tillfaller olika chefers arbetsuppgifter som 

en integrerad del av arbete (Doherty, Guyler, 2008, s. 25). Teague och Roche (2012) studie 

om linjechefer belyser chefens roll och funktion vid hantering av konflikter. De visar att 

chefer ofta ses som en grundläggande komponent vid konflikthantering på arbetsplatser, men 

att de i många fall saknar stöd från organisationerna de företräder. Det kan handla om att de 

själva inte upplever att de har tillräckligt stöd från organisationen i form av formell utbildning 

eller handlingsförmåga. Ofta upplevde chefer att de saknade självförtroendet att agerar på 

egen hand i många uppgifter som involverade konflikthantering. Studien visade även att när 

chefer aktivt deltog i konflikthantering resulterade det i många positiva effekter så som 

exempelvis ökad produktivitet, minskade frånvaro samt bättre förmåga att hantera 

förändringar jämfört med liknande företag inom samma bransch (Teague, Roche, 2012, s. 

247ff). 

 

Den tidigare forskningen väcker många intressanta frågor kring vilken inverkan konflikter kan 

ha på arbetslivets, vilken roll chefer spelar vid konflikthantering samt hur emotioner spelar in 

i det dagliga arbetet vid konflikter. Något som dock i stor grad utelämnas i denna tidigare 

forskning är hur chefer själva upplever sin roll vid konflikteter och den sociala aspekten av 

konflikter i arbetslivet. Från det att Jordan (2001) slog fast att det var begränsat med forskning 

på områden har mer forskning gjorts, men merparten av den forskning vi har tagit del av har 

ett psykologisk eller organisationspsykologiskt synsätt på fenomenet. Därav blir det relevant 

att studera konflikter utifrån chefers upplevelse med ett socialpsykologiskt perspektiv. I 

relation till den tidigare forskningen har vi sett att konflikter och emotioner på många sätt är 

en sammanlänkande del av den sociala interaktionen som äger rum i arbetslivet (Zhang och 

Chen, 2015) Den tidigare forskningen pekar även på att chefen har en central roll vid 

konflikthantering (Teague, Roche, 2012). Utifrån detta har vi valt teorier som kan hjälpa till 

att skapa förståelse för hur och varför chefer interagerar på ett visst sätt vid konfliktsituationer 

i arbetslivet. 

3. Teori 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter som valts i relation till syfte, 

frågeställning och tidigare forskning. Vi har valt att begränsa oss till vissa delar av teorierna. 

De teorier som presenteras är Goffmans (2014) dramaturgiska modell och Hochschilds (2003) 

emotionsteori. 
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3.1 Kunskap om social interaktion 

Information behövs för att interaktion mellan människor ska kunna genomföras. 

Informationen hjälper oss att förutse hur våra medmänniskor runt omkring oss kommer att 

agera (Goffman, 2014, s. 11). Människor som interagerar med varandra använder sin samlade 

kunskap om tidigare möten för att presentera ett intryck av sig själv. Goffman menar att en 

individ upplever och tolkar en social situation med hjälp av tidigare och nuvarande erfarenhet 

(Goffman, 2014, s. 17ff). Tidigare kunskaper och erfarenheter som chefer skaffar sig i 

samspelet med sina medarbetare utvecklar interaktionen. När det gäller chefsrollen kan man 

förstå Goffman som att chefer definierar sociala situationer med sina medarbetare genom att 

göra en tolkning utifrån sina egna erfarenheter. Cheferna väljer sedan på vilket sätt som är 

lämpligt att agera på. Chefer har ofta bakgrundsinformation om en konflikt. Hur cheferna 

väljer att använda denna bakgrundsinformation har betydelse för hur konflikten kommer att 

lösas. Utifrån chefernas tidigare erfarenheter av konfliktlösning och eller erfarenhet av just de 

inblandade medarbetarna definierar cheferna situationen. Denna definition eller tolkning 

ligger sedan till grund för vilka beslut cheferna tar och hur chefer väljer att lösa konflikten. 

 

Med hjälp av tidigare erfarenheter byggs antaganden upp om okända personer. Personer man 

inte träffat tidigare och vet lite om (Goffman, 2014, s. 11). Dessa antaganden ger guidning i 

den sociala interaktionen. Guidningen tillämpas genom att oprövade schablonuppfattningar 

tillskrivs omgivningen. Tidigare erfarenheter stimulerar även en person att dra slutsatser om 

mänskligt beteende i sin sociala omgivning. Slutsatser vilka utesluter eller lägger till ett 

tänkvärt socialt uppträdande. Tidigare erfarenheter är viktiga för interaktionsprocessen 

(Goffman, 2014, s. 12ff).  

 

Chefer kan vara involverade i konflikter med nya medarbetare vilken denna känner dåligt 

eller inte alls. När det gäller rollen som konfliktlösande chef tolkar vi Goffman som att chefer 

tar hjälp av tidigare erfarenheter dessa har av personer liknande de nya medarbetarna. 

Erfarenheter som kan tänkas bidra till chefernas förmåga att tillskriva de nya medarbetarna 

tänkvärda beteenden i samband med diskussioner i konfliktlösningen. 

 

Chefer agerar utifrån tidigare information, drar slutsatser med hjälp av erfarenheter och får 

därmed bättre förutsättningar att fatta beslut och lösa konflikten. Chefers egenintresse är att 

lösa konflikter. Därför styr chefer sitt handlande i interaktionen i en viss riktning för att uppnå 

sina mål. Ett sätt att få igenom sina egenintressen är att medvetet gå in i en roll. 
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3.2 Goffmans rollteori 

Människor som interagerar med varandra spelar hela tiden olika roller i en och samma 

situation (Goffman, 2014, s. 15). Individen spelar medvetet en roll där syftet är egenintresset. 

Personen vill medvetet framstå på ett visst sätt i interaktionen genom att förmedla ett visst 

intryck (Goffman, 2014, s. 17). Detta tolkar vi som att chefer i konfliktlösande situationer 

spelar just medvetna roller. Chefers egenintressen är att lösa konflikter. För att få till en 

lösning kan cheferna medvetet försöka stimulera medarbetarna att bli sams. Ett sätt att 

stimulera är att sända ut en positiv bild av sig själva. Genom att förmedla ett leende 

ansiktsuttryck spelar cheferna medvetet rollen som den glada och förväntansfulla ledaren redo 

att lösa konflikten. Att framföra en medveten roll och förmedla ett visst intryck används här 

av cheferna som ett verktyg i konfliktlösande. 

 

Om en aktör i en social interaktion vill få övertaget är första intrycket aktören förmedlar 

viktigt. Speciellt om liknande interaktion mellan samma personer är återkommande. Att 

förmedla ett tydligt och starkt intryck ger aktören fördelar i interaktionen. På så sätt ges 

möjligheter för aktören att styra interaktionen i en önskad riktning vilket ger ett övertag 

(Goffman, 2014, s. 20). 

 

Chefer kan ha medvetna strategier för att få övertaget i en konflikt situation. Cheferna ger i 

inledningen av konflikten ett medvetet första intryck av att vara auktoritär och väljer att fatta 

beslut enskilt utan möjlighet för medarbetarna att tycka till. Cheferna vill förmedla vem det är 

som bestämmer och tydligt visa hur relationen chef och medarbetare skall se ut. Detta sätt att 

gå tillväga för cheferna är effektivt då chef och medarbetare kommer att ingå återkommande 

interaktioner där även konflikter förekommer. Konflikter uppkommer i samband med att 

interaktion sker mellan människor. Interaktionen utspelar sig på en plats vilken är knuten till 

en region. 

 

3.2.1 Den främre regionen 

Enligt Goffman sker interaktion i en speciell region vilken är inramad och därmed bunden till 

en geografisk plats (Goffman, 2014, s. 97). På denna plats sker interaktion mellan människor. 

Det kan handla om interaktion mellan två personer, mellan mindre grupper eller större 

grupper. Scenen, platsen där interaktionen och framträdandet sker benämns av Goffman som 

den främre regionen. Chefer kan samtala med två medarbetare vilka är involverade i en 
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konflikt. Den främre regionen där interaktionen sker kan i det här fallet vara chefernas kontor. 

Ett kontor vilket avgränsas av fyra väggar och en stängd dörr. Ett annat exempel på främre 

region kan vara ett fikarum eller ett kontorslandskap. På båda dessa platser kan mindre eller 

större grupper av människor agera och konversera. Interaktion uppstår och därmed också 

konflikter av olika slag. Vissa av kontorets anställda kan vara passiva på scenen genom att 

enbart lyssna medan andra är mera aktiva. 

 

Aktören i den främre regionen influerar interaktionens deltagare där den som framträder har 

motivet att försöka kontrollera publikens upplevda intryck (Goffman, 2014, s. 22ff). 

Framträdandet är all den aktivitet som visas inför en eller flera personer och där framförandet 

har ett visst inflytande på de som tittar på. En stor del av framträdandet bygger på att den som 

framträder medvetet och omedvetet tar hjälp av en ”expressiv utrustning” för att på så sätt 

förtydliga situationen för publiken. Goffman kallar detta förtydligande för fasad (Goffman, 

2014, s. 28). Fasaden består av flera olika komponenter vilka i sin tur hjälper till att definiera 

och förtydliga framträdandet. Fasaden förmedlar en bild av cheferna när de framträder inför 

sina medarbetare. Den personliga fasaden fungerar som en teckenförmedlare. Tecken som 

cheferna kan visa upp kan till exempel vara ämbete, rang, ålder, kön, etnicitet, klädsel, 

kroppsbyggnad eller utseende. Den personliga fasaden kan även bestå av mera fysiska tecken 

som hållning, ansiktsuttryck, gester och talmönster. Chefer kan prata med medarbetare i en 

konfliktlösande situation där chefernas argument förtydligas med gester eller visar 

känslouttryck med hjälp av ansiktet. 

 

Rollen den som uppträder vill framföra i interaktionen bygger på vilken typ av maner som 

används. Maner är sättet personen uppträder på och vilket sätt stimuli förmedlas till åskådarna 

(Goffman, 2014, s. 30). Chefer kan visa upp ett aggressivt eller mästrande beteende för att ta 

initiativet till en bestämmande roll eller så kan cheferna agera på ett mera tillbakadraget sätt 

som visar intentioner till en mera passiv och jämlik roll. 

 

En bekräftande överensstämmelse förväntas mellan uppträdande och maner. Skillnaden i 

social status uttrycks genom olikheter i den personliga fasaden. Chefer med hög social status 

kan indikera och understryka sina verbala argument i samspel med sitt kroppsspråk eller sätt 

att tala. Klädsel kan vara en annan indikator och uttryck för social status. Även inramningen, 

platsen där interaktionen sker på, har inverkan på en förväntan av sammanhanget. När 

åskådarna har både inramning, uppträdande och maner klart för sig är förutsättningarna som 
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godast att få en överensstämmande bild av sammanhanget (Goffman, 2014, s. 31). En 

välutbildad chef med hög social status förväntas av sina medarbetare därmed att troligtvis 

vara välklädd, vältalig, kompetent och tillgänglig. Medarbetare till denna typ av chefer kan 

därmed definiera chefen som just chef genom att de förstår och tolkar sammanhanget chefer 

befinner sig i. 

 

I den främre regionen upprätthåller och förkroppsligas normer av den som uppträder i 

interaktionen med publiken. Goffman talar om hövlighets normer och anständighetsnormer 

(Goffman, 2014, s. 98). Hövlighets normer är kopplade till hur publiken behandlas när den 

som uppträder verbaliserar och kopplas samman till den personliga fasaden och typen av 

maner som används. Anständighets normer är sättet att uppföra sig på för aktören, både på syn 

och hör avstånd från publiken. Man kan förstå Goffman som att hövlighets och anständighets 

normer används på en arbetsplats. Chefer använder dessa normer vid interaktion med sina 

anställda men även anställda följer dessa normer. Hövlighetsnormer är en viktig del i 

interaktionen när chefer samtalar med medarbetare som är involverade i en konflikt. Att vara 

hövlig och visa respekt inför varandra är en del av ett väl fungerande socialt samspel och en 

viktig ingrediens när målet i interaktionen är att komma överens. Anständighets normer bör 

chefer även följa för att få medarbetarnas respekt och för att upprätthålla chefsbilden.  

 

Idealbilden hur en framgångsrik chef ska vara och uppträda är i medarbetarnas ögon en 

person som är korrekt, pålitlig och uppför sig som en chef. Att peta näsan eller rapa högt i 

medarbetarnas närhet uppfattas som någonting chefer inte skall eller bör göra. Om respekten 

och synen på chefer som chef försämras undermineras chefernas möjligheter att uträtta 

chefskapet. I förlängningen blir då chefernas möjligheter att lösa konflikter sämre.  

 

I den främre regionen har aktören blickarna på sig hela tiden. Aktören behöver i bland ta en 

paus från sitt framträdande och komma i från publiken. I kulisserna bakom scenen kan 

aktören ge sig själv tid för återhämtning. 

 

3.2.2 Den bakre regionen 

I anslutning till den främre regionen finns en bakre region. Den bakre regionen med dess 

kulisser är en plats dit aktören drar sig undan efter ett framträdande. Den bakre regionens 

syfte är bland annat att bearbeta de intryck som skapas av framträdandet på scenen (Goffman, 

2014, s. 102). Kulissen fungerar också som en plats där aktören kan få stöd av andra. Stödet 
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kan komma från medarbetare, vara extern professionell hjälp eller komma från familjen. 

Goffmans bakre regionen tolkar vi som en plats där chefer vilar upp sig mentalt och bearbetar 

intryck. Intrycks bearbetning går att genomföra själv men även med hjälp av stöd. Stöd kan 

till exempel vara företagets HR avdelning eller någon annan extern källa. Även familjen kan 

fungera som ett stöd då cheferna i hemmiljö kan prata av sig och få råd. 

 

Bakom kulisserna finns möjlighet att förbereda rollen som framförs i den främre regionen. 

Även ändringar på kommande framträdanden kan planeras såväl som att i efterhand granska 

sitt genomförda framträdande. I den bakre regionen förvaras även olika uppsättningar av 

färdiga och redan inövade roller vilka är redo att plockas fram och användas till framträdandet 

på scenen. I relation till chefsrollen blir framträdandet på scenen viktigt då förberedelser gör 

chefer effektiva i sitt arbete. En del av förberedelserna är att planera för rollframträdandet. 

Cheferna förbereder vilken typ av roll de vill spela upp beroende på vilket sammanhang och 

situation som är aktuellt. Chefer med erfarenhet av interaktion och problemlösning har till sitt 

förfogande sedan tidigare färdiga och utprovade roller. Under sina förberedelser i den bakre 

regionen inför en konfliktlösande situation nyttjar cheferna denna redan inövade rollrepertoar. 

En roll som löste en tidigare konflikt kan användas igen i en liknande situation. Färdiga 

inövade roller hjälper cheferna att både spara tid och energi. 

 

Den bakre regionen skapar en buffert där aktören kan distansera sig från kraven på scenen. 

Bufferten har även en återhämtande funktion. Aktören kan vila upp sig, koppla av, lägga av 

sin fasad och kliva ur rollen (Goffman, 2014, s. 103). Den bakre regionen skulle i det här 

fallet kunna vara chefernas kontor. Ett kontor som är avskilt med täckta väggar och en dörr 

som går att stänga. På kontoret ser inte medarbetarna hur cheferna uppträder utan det blir mer 

privata. Här inne kan cheferna lägga av sin fasad och kliva ur rollen som chef mer. När 

cheferna lämnar kontoret uppträder de åter igen i chefsrollen inför medarbetarna. På sitt 

kontor kan cheferna göra saker och uppträda mera avslappnat än vad som är möjligt i rollen 

på scenen. Cheferna kan släppa på den personliga fasaden och låta sitt manér falla. 

 

Chefer är beroende av tidigare erfarenheter och kunskaper av social interaktion för att lösa 

konflikter som uppstår på arbetsplatsen. Ett sätt för chefer att hantera konfliktlösning är att 

medvetet spela en roll för att framstå på ett visst sätt och förmedla ett intryck. Chefers 

framträdanden inför sina medarbetare spelas upp i den främre regionen vilken är den 

avgränsade plats där interaktionen sker. Motsatsen till den främre regionen är den bakre 
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regionen. Denna region är en plats chefer drar sig undan utan insyn från medarbetarna. 

Bakom scenen kan cheferna återhämta sig och planera för sina kommande framträdanden. 

Emotioner inverkar på chefers förmåga att lösa konflikter. En aspekt som Goffman (2014) 

inte berör närmare är den emotionella aspekten av interaktion och hur den kan inverkar på 

olika individer och grupper. Hochschilds (2003) teorier om de emotionella aspekterna av 

arbetslivet kan hjälpa till att belysa emotionernas relation till konflikter och konflikthantering 

i arbetslivet utifrån chefens upplevelse. Teorin kan hjälpa till att skapa förståelse för vilken 

roll emotioner spelar i sociala interaktioner på arbetsplatsen och hur chefer förhåller sig till 

dessa. 

 

3.3 Hochschilds emotionsteori 

Sociologen Arlie Hochschild (2003) menar att i det moderna samhället har emotioner blivit en 

allt viktigare handelsvara i mötet mellan kunder och företag. På samma sätt som kroppsarbete 

var den rådande handelsvaran under 1800-talet är idag emotionellt arbetet som utför mot lön 

vanligt inom många olika yrken. Dock är det framför allt inom olika serviceyrken där 

emotionellt arbetet blir en viktig komponent i kundbemötandet. Hon menar att Organisationer 

allt mer inverkar på hur dessa grupper av arbetare ska känna och bete sig (Hochschild, 2003, 

s. 9ff). Hochschild tillämpar en socialkonstruktivistisk syn på emotioner där de i hög grad 

formas av det sociala. (Hochschild, s. 17ff).  

 

3.3.1 Djupt och ytligt skådespelande 

Hochschild menar att alla människor använder sig av någon grad av skådespel i sociala 

interaktioner med andra individer för att kontrollerar känslor och andras uppfattning av dem. 

Detta för att inverka på den sociala interaktionen och förmedla vissa känslor och budskap. 

Skådespeleri kan handla om att individen utåt sett försöker ändra hur de framstår för andra. 

Detta genom exempelvis kontroll av ansiktsuttryck, kroppsspråk och gester för att på så sätt 

kunna förmedla ett specifikt budskap i sociala interaktioner. Det kan vara förmedlandet av 

vissa känslor till andra, trots att individen inte upplever denna känsla som genuin i sig själv. 

Kopplingen mellan vad individen förmedlar utåt och det som denne faktiskt upplever som en 

del av dennes egna känslor behöver inte stämma överens med varandra. Detta benämner 

Hochschild (2003, s. 37f) som ytligt skådespelande (surface acting). Ytligt skådespelande kan 

exemplifieras med hur en chef lägger band på sina känslor inför en konflikt för att förmedla 

en bild av att inte beröras emotionellt vid en konflikt, trots att så inte är fallet. Detta för att 

kontrollera eller styra den sociala interaktionen genom detta skådespelande. 
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Skådespeleri kan också handla om djupt skådespelande (Deep Acting). Denna typ av 

skådespel är inte bara imiterade känsloyttringar utan skådespelaren upplever känslorna som 

förmedlas som genuint i interaktionen med andra. Detta i relation till sin egen upplevelse. 

Djupt skådespelande kan antigen ske genom att personen direkt uppvisar känslor vilka hen 

spontat upplever i stunden. Det kan också ske genom att emotioner frammanas med hjälp av 

minnen av tidigare emotionella upplevelser. Detta förutsätter att skådespelaren genuint tror att 

minnet av den emotionella upplevelsen sker i relation till här och nu (Hochschild, 2003, s. 

39ff). 

 

Vid exempelvis en konfliktsituation kan en chef själv uppleva detta som känslomässigt och 

frustrerande. Att chefen då använda sig av denna känsla för att förmedla ett budskap för att 

mana konfliktens parter till att försöka komma överens kan vara ett exempel på djupt 

skådespel. Hur chefer presenterar sig inför medarbetare påverkar på många sätt den sociala 

interaktionen. Olika typer av interaktion kräver olika grad av involvering och därmed olika 

typer av skådespel ifrån chefer. Även hur chefer själva förhåller sig till sin roll och emotioner 

inverkar på hur de väljer att gå in i olika situationer.  

 

Djupt och ytligt skådespel är olika sätt på vilket individer framställer sig inför andra i den 

sociala interaktionen för att förmedla ett visst budskap. Genom att kontrollera agerande och 

känsloyttringar förmedlas en bestämd bild mot yttervärlden.  

 

3.3.2 Emotionellt arbetet 

Emotionellt arbete (emotional work) menar Hochschild är hur individer i det vardagliga 

sociala samspelet kontrollerar sina emotioner på olika sätt för att det sociala livet ska fungera. 

Det är en process som kräver samordning mellan sinne och känslor. Emotionellt arbetet 

handlar om att kontrollera känslor för att förmedla ett visst budskap eller en känsla till andra. 

Det kan handla om att undertrycka känslor eller att frammana dem för att förmedla ett 

speciellt budskap till mottagare av denna känsloförmedling.  Syftet med detta är att få andra 

att hamna i ett önskat känslotillstånd genom att försöka påverka dem i olika sociala 

sammanhang. Att individer kontrollerar emotioner de uppvisar gör att de också kontrollerar 

hur de agerar mot världen och därmed hur världen uppfattar individen. Detta kan ske med en 

känsla av genuinitet i förhållande till känslorna som upplevs (Djupt skådespel). Det kan också 

vara så att individen själv inte känner att dessa känslor är genuint kopplade till den egna 
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upplevelsen utan mer ett verktyg för att förmedla ett budskap som inte har någon större grad 

av emotionell koppling till det individen upplever (ytligt skådespel) (Hochschild, 2003, s. 

7ff). 

 

Många arbeten i det moderna samhället förutsätter att individen, utöver de egna emotionerna 

kan kontrollera och hanterar andras emotioner i relation till det arbetet som individen 

förväntas utföra (Hochschild, 2003, s. 11). Emotionellt arbete i organisationer kräver stundtals 

att individer som utför det investerar en stor del av sig själv i processen. Detta får till följd att 

det skapas ett förhållande mellan individers emotioner och organisationens krav på emotionell 

kontroll. Detta leder till att det inte alltid tydligt går att särskilja vad som är individens egna 

känslor och vad som är emotionella krav från organisationer. Emotionellt arbete riskerar att 

bli mer än bara ett skådespel på arbetsplatsen där olika individers emotioner blir en 

sammanflätad del av organisationens krav och struktur. Detta kan resultera i en distansering 

från de egna känslorna och hur individen förhåller sig till dem.  Individen riskerar att hamna i 

en situation där denne ifrågasätter om känslorna som de upplevs är personens egna 

(Hochschild 2003, s. 20ff).  Tre kriterier skiljer emotionellt arbete från emotionell arbetskraft. 

Dessa innefattar att personen som utför emotionell arbetskraft ska ha kontakt med exempelvis 

kunder ansiktet mot ansikte, att de anställda ska uppbringa vissa emotioner hos andra genom 

sitt agerande samt att de genom träning och övervakning låter arbetsgivaren i viss mån 

kontrollera hur de emotionellt ska bete sig (Hochschild, 2003, s. 147f). 

 

Utifrån den forskning som presenterats under föregående kapitel går det att se att chefen ofta 

får en central roll vid hanteringen av konflikter(exempelvis Doherty, Guyler, 2008). Samt att 

konflikter och emotioner ofta är starkt sammanlänkade (exempelvis Bell, Song, 2005). Utifrån 

detta tolkar vi det som att chefer i arbetet kan förväntas utföra en stor del emotionellt arbete 

vid konflikter, både vad gäller dem själva och andra i den sociala interaktionen.  

 

3.3.3 Ett institutionaliserat förhållningssätt till känslor 

När individer som en del av arbetet representerar olika institutioner, så som exempelvis 

företag. Förflyttas mycket av kontrollen kring hur en individ presenterar sig inför andra bort 

från individen. Det ersätts med institutionella regler och riktlinjer för hur individen ska agera, 

men också för vilka känsloyttringar som är acceptabla då de företräder organisationer. Dessa 

skapar en mall mot vilken individen kan jämföra hur de känner mot vad de borde känna i 

olika situationer. Denna institutionella känslohantering syftar till att kontrollera det intryck 
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som organisationens representanter gör i mötet mellan organisationen och omvärlden 

(Hochschild, 2003, s. 49ff). Detta är framför allt ett vanligt fenomen inom serviceyrken i 

mötet med kunder. Men vi tolkar det som att det kan representera hur organisationer inverkar 

på anställdas känslor och agerande inom många olika yrkesgrupper. För en chef kan det finnas 

speciella institutionaliserade känsloregler för hur denne förväntas uppträda, emotionellt och 

beteendemässigt, vid konflikter så väl som vid konflikthantering mellan medarbetare. Det kan 

även röra sig om mer allmänna rådande känsloregler som hör samman med roller och sociala 

kontext. 

 

3.3.4 Känsloregler och social kontext 

Hochschild menar att det finnssocialt konstruerade känsloregler som bestämmer vilken 

relation individen förväntas ha till olika känslor och beteende i olika situationer. Känslor är i 

hög grad påverkade av sociala kontexter. Vad som är acceptabla känslor i relation till 

kontexten är socialt konstruerat och något som i hög grad påverkar hur individer handlar, men 

även vad de upplever att de borde känna i en viss situation. Dessa känsloregler upprätthålls av 

vilka förväntningar som individer upplever att andra har på dem i den sociala interaktionen. 

Om dessa känsloregler inte efterlevs kan individen påminnas om detta genom exempelvis 

subtila ledtrådar eller sanktioner från andra individer. Detta för att de ska efterfölja dessa 

regler eller normer (Hochschild, 2003, s. 56ff). 

 

3.3.5 Känsloregler och sociala roller 

Den sociala roll som en individ innehar påverkar mycket hur denne förväntas agera. Men även 

hur individen förväntas känna i förhållande till den sociala situation där denne agerar. Sociala 

situationer påverkar därmed vilka känsloyttringar som är passande i relation till kontexten och 

rollen. Detta är något som förändras i och med att de olika känsloreglerna förändras. Reglerna 

är inte något statiskt utan kan förändras över tid (Hochschild, 2003, s. 74f). 

 

Känsloregler kan exemplifieras med att kraven på hur en chef förväntas reagera känslomässigt 

vid konflikter sätts i förhållande till vilka förväntningar som ställs på chefen. Det kan 

exempelvis vara så att chefen förväntas vara emotionellt engagerad vid en konflikt. Men det 

kan också förväntas att chefen ska vara opartisk och lämna egna känslor utanför. Allt 

beroende på vilka förväntningar som ställs på rollen som chefen innehar av interaktionens 

parter. På detta sätt kan olika emotioner begränsas av roller och de förväntningar som följer 

med rollen. 
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Att teorierna som användes var väldigt lika varandra har varit både positivist och negativt. 

Teorierna hjälper till att komplettera varandra på ett bra sätt. Goffman inriktar sig mera på 

roller och hur individer presenterar sig inför andra individer. Hochschild tar upp den 

emotionella aspekten av hur individer interagerar med varandra och hur det emotionella 

inverkar på denna interaktion. Detta är något som Goffman på många sätt utelämnar. Vi anser 

att Hochschild hjälper till att göra Goffmans teorier lite mer mänsklig och inte bara ett syniskt 

skådespel. En nackdel av att använda två lika teorier är att vi kanske har missat intressanta 

aspekter som vi skulle ha fått fram om vi hade använt en annan teori som belyser ett annat 

fenomen. 

4. Metod 
I detta avsnitt redogörs för de metodologiska ställningstagande som gjorts beträffande 

studiens utformning och genomförande. Inledningsvis redogörs för studiens metodologiska 

ansats. Sedan presenteras datainsamlingsmetod med de val och avgränsningar som gjorts samt 

hur datainsamlingen praktiskt har genomförts. Vidare presenteras urval, avgränsning och 

informanterna följt av hur materialet har analyserats. Kapitlet avslutas med en redogörelse för 

studiens kvalitet och etiska överväganden. 

 

4.1 Metodologisk ansats 

Denna studie syftar till att undersöka hur chefer som aktörer upplever fenomenet konflikter 

och konflikthantering i sitt vardagliga arbete. Därmed är det lämpligt med en fenomenologisk 

ansats då det är aktörernas meningsskapande i relation till konflikter som är av intresse. Det 

handlar om att studera en social värld där individer är en aktivt deltagande och konstruerande 

del i interaktionen på arbetsplatsen. Utifrån ovanstående förutsättningar innebär detta ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv på interaktion och meningsskapande i relation till chefens 

upplevelse av konflikter och konflikthantering (Aspers, 2011, s. 24ff). Att vårt syfte är knutet 

till att studera människors livsvärld gör att vi aktivt måste delta i denna livsvärld för att skapa 

förståelse kring fenomenet(Aspers, 2011, s. 83f). När det handlar om hur chefer upplever 

konflikter och konflikthantering i arbetet är det ett fenomen som är en del av individers inre 

värld. Det intressanta är hur de upplever konflikter som fenomen (Trost, 2010 s. 31f). Utifrån 

detta presenteras nedan valet av datainsamlingsmetod.  
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4.2 Intervju som datainsamlingsmetod 

Kvalitativa intervjuer valdes för att de är särskilt lämpade när det handlar om att få fram 

individers upplevelse och syn på deras livsvärld. Det är i interaktion tillsammans med 

individen som det empiriska materialet genereras (Aspers, 2011, s. 139f). 

En intervju skapar god förståelse för vad som sker och varför det sker då individen som blir 

intervjuad får ge sin egen självupplevda bild (Aspers, 2011, s. 141). Valet av metod är baserat 

på att det är ett effektivt sätt att inhämta det empiriska materialet. Svaren vi erhåller från 

samtalen kommer att systematiskt sorteras, kategoriseras, presenteras och slutligen tolkas på 

ett överskådligt sätt. Vald metod innebär också möjligheten att ställa följdfrågor. Följdfrågor 

har de positiva egenskaper att kunna generera ytterligare värdefull information(Aspers, 2011, 

s. 143).  

 

Ett resonemang fördes även kring valet av metod och varför kvalitativ metod valts framför 

kvantitativ. Argumentet mot en kvantitativ metod i vår studie är främst att detta 

tillvägagångssätt är ett för trubbigt verktyg för att få reda på individens unika upplevelse. 

Kvantitativ metod har inte förmågan att gå på djup på samma sätt som kvalitativa intervjuer. 

Ett kvantitativt tillvägagångssätt riktar in sig på att förklara, beskriva och dra generella 

slutsatser. Vår studie strävar efter det motsatta. Vi vill undersöka chefers upplevelser av 

konflikter i arbetslivet och skapa förståelse kring deras upplevda situation. Därför ansåg vi att 

kvalitativa intervjuer var bäst lämpade för att låta informanterna förmedla sin livsvärld (Trost, 

2010, s. 32f). 

 

Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade intervjuer med tematiska frågor. Detta för 

att informanterna skulle tillåtas att öppet reflektera kring ämnet men samtidigt just hålla sig 

till ämnet vilket är av intresse för studien (Aspers, 2011, s. 142ff). Vi har arbetat utifrån en 

intervjuguide med ett antal frågor kopplade till för uppsatsen valda teorier och syfte. Frågorna 

är indelade i olika teman med underkategorier för varje tema. Detta upplägg syftade till att 

beröra för oss intressanta temana under samtliga intervjuer men att samtidigt låta 

informanterna prata fritt under intervjun. Detta för att undvika att göra intervjuerna för 

strukturerade och inramade (Trost, 2010, s. 71ff). 

 

4.2.1 Förstudie 

Genom en förstudie preciserades lämplig metod för att inhämta det empiriska materialet till 

uppsatsen (Aspers, 2011, s. 70f). Beträffande val av metod blev det tydligt att det var lämpligt 
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att studera fenomenet med kvalitativa intervjuer, då konflikter inte är något som lätt låter sig 

exempelvis observeras direkt. Även det faktum att det var chefers egna upplevelser som vi var 

intresserad av visade sig göra valet av metod ännu tydligare då intervjuer är lämpligt för just 

detta (Aspers, 2011, s. 83). 

 

4.2.2 Genomförande av intervjuer 

Det ideala samtalet bör ske på lika villkor och utan maktutövning. Vid intervjuer är den som 

intervjuer ofta i ett maktövertag. Vi har försök att minska denna obalans genom att sträva 

efter att genomföra intervjuerna med det ideella samtalet som ideal. Där sker interaktionen på 

lika villkor(Aspers, 2011, s. 141). Målet har varit att skapa ett bra klimat och föra över fokus 

på informanten. Vi har försökt att hålla en låg profil och låta informanten få gott om utrymme 

att tala i intervju situationen. Majoriteten av intervjuerna har genomförts på informanternas 

arbetsplats i en lugn miljö. En intervju genomfördes på ett lugnare café (Aspers, 2011, s.155). 

Innan intervjufrågorna ställs har vi följt en informations-mall där samtliga informanter verbalt 

fått ta del av syftet med uppsatsen, intervjuns upplägg och informerats om etiska riktlinjer för 

studien. Informanten har sedan gett sitt medgivande att delta. Frågorna har lästs upp ordagrant 

eller omformulerats marginellt för att flyta in i samtalet som förts. Intressanta resonemang 

som informanterna fört har följts upp med en eller flera följdfrågor om vi uppfattat det 

informanterna talat som oklart eller att det finns mer att hämta i svaren. Efter intervjun har 

informanterna erhållit information om när uppsatsen beräknas vara färdig. Informanterna har 

även erbjudits att motta en kopia av den färdiga uppsatsen. 

 

4.3 Urval 

Kravet som ställdes på informanterna var att de skulle vara chefer med personalansvar.  

Inledningsvis gjordes en identifikation för att avgränsa urvalet (Aspers, 2011, s. 95f). Med 

utgångspunkt från identifikationen gjordes sedan en selektion där fokus riktades på områden 

på arbetsmarknaden där lämpliga chefer kunde identifieras och kontaktas. En kombination av 

kommunal förvaltning och företag inom den privata sektorn i Uppsala Kommun valdes. 

Uppsala kommun valdes då det nära geografiska läget underlättade för resor.  

 

Ett introduktionsbrev som beskrev studien och dess syfte skickades ut till chefer inom 

Uppsala Kommun. Uppsala kommuns hemsida användes som utgångspunkt där vi skickade 

till de chefer vilka hade en publik e-post adress synlig. Även en sökning med sökmotor 
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genomfördes på de största arbetsgivarna i Uppsala kommun. Därefter valdes de företag ut 

som hade publika e-postadresser till chefer vilka var synliga på hemsidan.  

 

Urvalet av informanter har slumpmässigt valts ut. Erfarenhet, typ av chef och kön har slumpat 

sig eftersom vi valt ut informanterna i kronologisk datum ordning de svarat tillbaka. 

När tio informanter visat intresse för att vara med i studien avslutades processen att söka fler 

deltagare. 

 

4.3.1 Avgränsningar 

Avgränsningar har gjorts i studien. Det som inte ämnas studeras är antalet personer cheferna 

ansvarade för eller hur lång erfarenhet cheferna hade av sitt arbete i en ledande position. Inte 

heller vilken yrkesgrupp cheferna tillhörde eller vilket företag eller myndighet cheferna 

jobbade inom. Faktorer som kön, ålder eller etnicitet har inte heller tagits i beaktning. 

 

4.3.2 Presentation av informanterna 

Informanterna består av 5 män och 5 kvinnor som just nu jobbar som chef. Ett undantag fanns 

då en av informanterna var pensionär. Majoriteten av informanterna har jobbat länge som chef 

och ansvarar för många medarbetare. Nedan visas alla informanter mera ingående. Syftet att 

redovisa kön, ålder och antal år som chef harvarit att ge en bättre bild av informanterna. 

 

Informant År som chef Kön Personalansvar för 

antal personer 

Stefan 28 År Man 2200 Personer 

Niklas 22 År Man 76 Personer 

Erika 15 År Kvinna 80 Personer 

Lisa 20 År Kvinna 44 Personer 

Linnea 12 År Kvinna 110 Personer 

Josefin 1 År Kvinna 7 Personer 

David 10 År Man 60 Personer 

Kristoffer 6 År Man 23 Personer 

Petter 3,5 År Man 500 Personer 

Malin 3 År Kvinna 3 Personer  
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4.4 Analysmetod 

4.4.1 Transkribering 

Samtliga intervjuer har spelats in med ljudupptagning. Intervjuerna har sedan skrivits ut så 

noggrant som möjligt där vi försökt återge exakt det som sagts under inspelningen. Pauser och 

hummande har vi valt att inte skriva ner då denna typ av information inte fyller någon 

relevans i förhållande till vårt syfte. Vi har transkriberat materialet så snart som möjligt efter 

intervjuerna. En fördel med att skriva ut intervjuerna själva är att transkriberingen gav 

tillfället att reflektera över och analysera det empiriska materialet i en kontinuerlig process 

(Aspers, 2011, s.158). 

 

4.4.2 Kodning 

Kodningen av det empiriska materialet genomfördes i ett första steg med en öppen kodning 

där texten som helhet ”etiketterades” för att skapa struktur i materialet och göra det lättare att 

arbeta med. Den initiala kodningsprocessen fungerade även som ett bra tillfälle att skapa 

förtrogenhet med materialet. Efter den första öppna kodningen genomfördes en mer deduktiv 

kodning där teori och forskningsfrågor fick ta mer utrymme. Teorierna vi valt utgjorde 

referensramar för vad i det empiriska materialet som vi intresserade oss för och vad som 

valdes ut för vidare analys (Aspers, 2011, s. 169ff). 

 

4.5 Kvalitet – validitet och reliabilitet 

Vi anser att studien har god validitet då vi undersöker det studien avser att undersöka. Vi har 

fått en djupare förståelse kring informanternas upplevelser kring fenomenet som studerats 

(Trost, 2010, .s 133). Validiteten stärks med intervjuguiden som används vilken är 

konstruerad med koppling till vårt syfte och frågeställningar. Även förstudien som 

genomfördes har bidragit till en god validitet då vi erhöll empiriskt material vilket förbättrade 

intervjuguiden. 

 

Vad gäller reliabiliteten för studien, som är av kvalitativ art så är det till skillnad från 

kvantitativ forskning inte en exakt reproducerbarhet av resultatet som eftersträvas. Då studien 

är ett exempel på mänsklig interaktion där vi som studerande är med och interagerar går det 

inte att kräva att resultatet alltid ska bil detsamma. Genom mänskligt aktivt agerande i och 

mot världen förändras denna värld. Detta gör att ett oföränderlighet resultat inte går att uppnå 

(Trost, 2011, s. 131f). Då vi ingående har redovisat hur resultatet har tagits fram med hjälp av 

vald datainsamlingsmetod, urvals metod och analys metod, anser vi att studiens reliabilitet är 
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hög. Dock bygger studiens resultat på svar från unika individer. Skulle samma frågor ställas 

till andra informanter i en upprepande undersökning skulle svaren skilja sig åt och därmed 

skulle även resultatet avvika från vårt eget. Det är därför svårt att säga huruvida studiens 

resultat kan upprepas av framtida forskare och ge samma resultat. 

 

Seal (1999) menar att det är viktigt att hela tiden reflektera över forskningsprocessen vid 

kvalitativ forskning. I stället för att låsa fast sig vid en viss metod är det viktigt att vara 

flexible och reflekterande för att uppnå bra kvalitet. Inom kvalitativ forskning är det inte 

framför allt inte validitet och reliabilitet som ska eftersträvas utan god kvalitet (Seale, 1999, s. 

475f). I planering och genomförande av studien har vi strävat efter att använda oss av det 

tillvägagångssätt som bäst lämpade sig för att belysa chefers förhållningsätt till konflikter. 

Genom att kontinuerligt diskutera och reflektera med varandra om hur olika metodologiska 

ställningstaganden inverkar på studien har vi strävat efter att vara medvetna om hur våra val 

påverkar studien. Det som framför allt har hjälpt till att förbättra kvalitén på studien i relation 

till metoden är förstudien. Där skapades möjlighet att testa olika antaganden vad gäller metod 

i relation till verkligheten och förbättra det som var problematiskt. Några exempel på 

kvalitetshöjande inslag som förstudien bidrog med var att genomförande av intervjun kunde 

förbättras, intervjuguiden och frågor formulerades om för att bättre beröra fenomenet. Vi fick 

möjlighet att reflektera över hur vi inverkade på fältet genom vår närvaro. 

 

4.6 Etiska överväganden 

Vi har i vårt arbete strävat efter att göra de etiska överväganden till en integrerad del av 

arbetsprocess, vid utformning såväl som genomförandet av studien. Vi har 

fortlöpandelöpande kritiskt reflektera över vad som kan vara etiskt problematiskt i arbetets 

olika delar (Aspers, 2011, s. 83). Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer för hur etiskt korrekt 

forskning skall bedrivas har fungerat som ledstjärna i arbetet. Här har det främst handlat om 

att på ett korrekt sätt förhålla sig till de fyra etiska kraven som vetenskapsrådet ställer upp för 

god etiskt forskning. Dessa krav innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetkravet samt nyttjandekravet. 

 

Chefer sitter i en position där de har tillgång till känslig information, rörande organisationer 

såväl som medarbetare. Detta gjorde det viktigt att vara tydlig med att presentera vad 

materialet skulle användas till och hur det skulle behandlas. Detta för att känsliga men 

intressanta ämnen kunde beröras under intervjun på ett sätt som inte äventyrade 
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informanternas integritet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7ff). Utifrån detta ansåg vi det extra 

viktigt att ge informanterna konfidentialitet genom att behandla informanterna och materialet 

så att inte utomstående fick tillgång till det eller kunde identifiera informanterna 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). 

 

Studiens syfte har presenterats dels i ett introduktionsbrev som skickats ut till informanterna 

men även också under själva intervjutillfället. Detta för att ge informanterna en bild av vad 

studien handla om samt vilka områden som skulle beröras i intervjun. Vid det initiala mötet 

med varje informant har vi informerat om vetenskapsrådets riktlinjer och hur de tillämpas i 

studien. Områden som berörts är: vad studien handlar om, vilken roll de som informanter har i 

studien, hur materialet kommer att förvaras och behandlas, vem som har tillgång till 

materialet samt hur informanterna kommer att anonymiserats i det transkriberade materialet. 

Vi förklarade även att de bara behövde svara på de frågor de ville och att de kunde avbryta 

intervjun när som helst. Innan själva intervjun startade inhämtades muntligt samtycke för 

deltagande i studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7ff). 

 

5. Resultat 
I det här avsnittet presenteras studiens resultat utifrån det som varit mest framträdande och 

intressant i relationen mellan syfte, frågeställningar och det empiriska materialet. 

Resultatet presenteras med hjälp av teman. De teman vi använder presenteras i följande 

ordning: chefen är central vid konflikter, att vara chef 24/7, framträdande inför medarbetarna 

gå in i rollen, förberedelser för rollen som chef, konflikter- en naturlig del av arbetslivet, 

Chefens hantering av konflikter, konflikter som positiva och negativa, känslohantering vid 

konflikter, att sätta de egna känslorna åt sidan. 

 

Teman presenteras med stöd av teorier. Teorier som används är Goffmans (2014) teori om 

roller och framträdande och Hochschilds (2003) emotionsteori. Citat har valts ut för att belysa 

och exemplifierar något av intresse för studien samt att de på ett lämpligt sätt visar på 

kontraster inom det empiriska materialet. 

 

5.1 Chefen är central vid konflikter 

Resultatet visar att chefer har en central roll när konflikter uppstår på arbetsplatsen. Det är i 

rollen som representant för arbetsgivaren där cheferna går in och hanterar konflikter vilka 
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blivit problematiska och gör att klimatet på arbetsplatsen påverkas negativt. Chefernas uppgift 

blir att uppmärksamma och hantera konflikter vilka uppstår mellan två eller flera medarbetare 

eller mellan en medarbetare och chefen. Chefer har även förväntningar på sin egen roll i 

konflikten samtidigt som medarbetarna har sina egna förväntningar på chefers agerande och 

chefers förmåga att bidra till en lösning av konflikter. Teorier som används i det här temat är 

uppträdande på scenen och rollteorin vilka båda teorierna utgår från Goffman(2014) samt 

Hochschilds emotionsteori (2003). 

 

5.1.1 Att vara chef 24/7 

Som ovan nämnts följer med chefsrollen ett stort ansvar som är kopplat till de uppgifter som 

ingår i jobbet. Att vara chef var något som informanterna upplevde olika inom vissa områden 

och lika inom andra, på arbetsplatsen såväl som utanför. En intressant aspekt var att 

informanterna förmedlade en delad bild av hur de upplevde att arbetet som chef gick att lägga 

åt sidan när de inte var i anslutning till arbetet. Dock så var det en återkommande upplevelse 

att just problematiska situationer i relation till arbetet resulterade i att det var svårare att 

åtskilja chefsrollen från det övriga livet. Svåra konflikter i arbetet var ett exempel på problem 

som gjorde att linjen mellan arbete och det privata suddades ut. Detta tyder på att konflikter 

upplevdes som en mycket speciell och krävande del av chefsrollen. 

 

Absolut det är svårt, man tar med sig det här, det är inte bara på arbetsplatsen, man 

kan inte bara lämna allting på sin arbetsplats. Det är åtminstone någonting som jag 

personligen fortsätter att fundera på utanför arbetet också. Det är som ett 24/7 

uppdrag på något sätt. (Petter, s. 4). 

 

Om jag har en konflikt med någon som är problematisk på jobbet så är det ju klart att 

det gör att man tänker på det utanför jobbet. Ofta så är det så... jag grubblar väl inte 

på det så där mycket eller så men ibland. Det är ju inte helt lätt att skilja mellan privat 

och jobb när det är svåra saker (David, s. 9). 

 

Att det kunde bli svårt att träda ut från chefsrollen och de åtaganden som följer med den är 

något som citaten ovan belyser. Informanterna förmedlar en bild av att det kan vara svårt att 

skilja mellan arbetet och det privata när det ställs stora krav på dem i chefsrollen. Detta tolkar 

vi som att de förväntningar som ligger på chefen att lösa och hantera konflikter resulterar i att 

det blir svårare att bara lägga av sig rollen som chef, därmed flyter det över i andra delar av 
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livet. Eftersom hanteringen av konflikter är tätt sammankopplad med chefens roll och de 

förväntningar som följer med den kan detta resultera i att det blir svårare att skilja mellan 

arbetet och det privata. Dels vad gäller att lösa de uppgifter som hör till rollen men dels också 

de emotionella aspekterna som är följer med arbetet.  

 

5.1.2 Framträdande inför medarbetarna 

Chefer framträder inför och interagerar med sina medarbetare många gånger varje dag. 

Framträdandet sker oftast på en bestämd avgränsad plats som kan vara på chefens egna rum 

eller någon annat område på arbetsplatsen. Chefer kan agera på olika sätt, både medvetet och 

omedvetet för att visa upp en bild av sig själv. En bild som förmedlar ett visst budskap. Bilden 

av en chef kan bestå av både vad som sägs verbalt men även hur det sägs i form av 

kroppsspråk eller uppträdande. Att kommunicera med medarbetarna i samband med lösandet 

av en konflikt är en viktig del i chefers agerande, vilket framkommit under intervjuerna. Hur 

chefer agerar har inverkan på den sociala interaktionen. Därmed är det av stor vikt att 

cheferna är medvetna om hur deras agerande inverkar på interaktionen och de signaler de 

förmedlar till medarbetarna. Citaten nedan kan exemplifiera hur chefer genom sitt agerande 

kan presentera en viss bild. 

 

“I verksamheten måste man absolut kontrollera känslorna, det är superviktigt. Allt i 

från kroppsspråk, till den takten man går i korridorerna till vad man säger. Där vet 

man ju själv, man kan ha en jävligt dålig dag men det får man inte visa, man måste 

hålla en god min, ett spel, för personalen speglar sig i och påverkas väldigt mycket. Så 

att det kan vara hur tufft som helst hemma eller hur tufft som helst på jobbet eller 

konflikter som pågår men det måste man, det kan man inte visa för sina medarbetare” 

(Petter, s. 3). 

 

“Jag brukar oftast sätta mig i ett rum och så brukar jag ha en stor tavla framför mig 

och så försöker jag visualisera problemet. Avleda uppmärksamheten från gruppen på 

tavlan och att vi sitter och resonerar i ett rum med bilder och pilar och försöker bena i 

sakfrågan” (Niklas s.5). 

 

Petter berättar här om hur han tänker och hur han agerar inför sina medarbetare. Petter är 

medveten om att sättet att uppträda på har inverkan på personalen. Niklas beskriver ett annat 

sätt att framträda inför sina medarbetare. I sin interaktion i samband med konfliktlösning 
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använder Niklas ett redskap för att göra kommunikationen tydligare. Redskapet är en 

whiteboardtavla där Niklas inför medarbetarna illustrerar sina tankar och där tavlan blir en 

symbol för pedagogik. Konflikten presenteras av Niklas som något kreativt. Därmed sätter 

han fokus på konflikten som något positivt och inte destruktivt.  

 

Dessa två chefers olika typer av interaktion med medarbetarna ser vi som en del i Goffmans 

(2014) teori om framträdandet där fasaden står i centrum. En del av fasaden består av 

inramningen vilken i det här fallet blir rummet i vilket Niklas befinner sig i med sina 

medarbetare eller i korridoren Petter går i. Den personliga fasaden skulle kunna vara Petters 

kroppshållning vilken han uppvisar vid gång i korridoren. Även hur snabbt eller långsamt 

Petter går och sitt kroppsspråk såsom gester tillhör den personliga fasaden. Petters 

medvetenhet i sitt sätt att agera relaterar vi till fasadens uppträdande och manér (Goffman 

2014). Med hjälp av tydligt kroppsspråk, tempot i sin gång och medvetenhet i sitt verbala 

språkbruk sänder Petter ut signaler. Uppträdandets signaler förmedlar Petters roll i 

interaktionen med sina medarbetare. En signal som förmedlas är social status. Social status 

förstärker Petters roll som chef.   

 

Både Petter och Niklas ger besked om vilken typ av manér de har för avsikt att förmedla till 

sina medarbetare. Petter som den kontrollerande chefen där kroppshållning och gång tempo 

tas under beaktande och Niklas som den pedagogiska chefen som vill visa och förmedla 

tankar och idéer på en whiteboardtavla. Social status och roller är faktorer som förtydligar 

Petter och Niklas chefskap i sina medarbetares ögon. En tydlig chefsroll är en bra 

förutsättning för att kunna lösa konflikter då det hjälper till att förmedla ett budskap till 

medarbetarna. Ett budskap som syftar till att motverka konflikter. 

 

Ett annat exempel på hur den personliga fasaden som ålder, hållning och gester används i 

interaktionen beskrivs av Josefin. 

 

“Jag tycker att hur man bemöter och hur man framför det är helt avgörande för hur 

konflikten uppfattas av båda parter […] Man kan säga precis exakt samma sak men 

på olika sätt  […] Så att jag gick in på hans rum och satte mig i stolen, som är ganska 

låg och ganska öppet så här bara (visar sittställning). Och sa - du det där du sa i 

fredags, det känns inte riktigt bra, vi kan inte göra så (Josefin, s.14) (Josefin, s.5). 
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Josefin beskriver här en situation där en äldre medarbetare själv hade tagit initiativ till att 

felaktigt göra en ändring i en väl utarbetad rutin. Josefin var tvungen att tillrättavisa den äldre 

medarbetaren. Hennes tillvägagångssätt byggde i det här fallet på hur den personliga fasaden 

presenterades. Josefin hade för avsikt att gå in i konflikten på ett neutralt och så icke 

auktoritärt sätt som möjligt. Vi anser att Josefin använder sig av en del av den personliga 

fasaden, nämligen hållning som ett sätt att avväpna konflikten. Med hjälp av att medvetet 

sätta sig på en lägre stol skickar Josefin ut signalen att hon väljer att gå in i konflikten i ett 

underläge. Josefin menade att genom att sätta sig på en lägre stol ges mera utrymme till 

medarbetaren vilken ger en positiv signal till att lösa konflikten. Med hjälp av Goffmans 

(2014) teori om framträdande ser vi det som att Josefin visar upp rollen som den neutrala och 

framför allt välvilliga chefen som är öppen för en lösning. 

 

Hur chefer presenterar sig inför medarbetarna och därmed kommunicerar med dem är en 

central del av att lösa konflikter. Genom att cheferna visar upp en bild av sig själva med hjälp 

av den personliga fasaden kommunicerar de ett specifikt budskap till medarbetarna. Detta 

budskap syftar till att motverkar konflikter. Ett sätt att förmedla detta budskap till sina 

medarbetare är att gå in i en roll. 

 

5.1.3 Gå in i rollen 

Kommunikation kan uttryckas på flera olika sätt. Ett sätt som chefer använder sig av är att 

medvetet inta en roll för att förtydliga och förmedla information. När en konflikt uppstått kan 

cheferna gå in och medla och samtidigt gestalta en uppsättning egenskaper. Rollens 

egenskaper drar cheferna nytta av och använder dessa i deras budskap. På så sätt blir 

budskapet tydligare. Vid lösande av en konflikt är rollspelande ett verktyg i en chefs 

verktygslåda. Det var tydligt att vissa av informanterna använde sig av en roll på ett eller 

annat sätt i sin interaktion med medarbetarna. Det var dock olika om chefer upplevde att de 

gick in i en roll. 

 

“Då får jag säga att jag går in som den välvilliga chefen. Den som vill båda parterna 

väl och som vill nå en lösning som båda parterna kan känna sig bekväma med” 

(Stefan, s.4). 

 

“[...] men på något sätt så litar jag till mig själv, jag försöker inte sätta mig i någon 

roll utan jag försöker vara som jag är (Niklas, s. 4). 
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Stefan berättar här hur han medvetet går in i en roll för att lösa en konflikt. Citatet är plockat 

från en händelse där Stefan berättar om ett tillfälle där en konflikt uppkommit mellan två 

medarbetare där Stefan som chef intog rollen som medlare. Stefan berättar inledningsvis att 

han oftast inte har någon speciell strategi inför ett samtal med två personer som är i en 

konflikt. Det viktigaste för Stefan är att sätta sig ned med båda parter och lyssna. Ta in bådas 

versioner av varför konflikten uppkommit och låta medarbetarna föra en konversion med 

varandra. Här använder Stefan medvetet en roll som den välvilliga chefen. Enligt Stefan själv 

gör han det för att sända ut positiva signaler till medarbetarna och på så sätt komma fram till 

en lösning i konflikten. Vi drar här paralleller till Goffmans (2014) teori om framförandet och 

att medvetet spela upp en roll med egenintresset som syfte. Chefers intresse i det här fallet är 

att lösa konflikter, då konfliktlösning är en del av chefernas arbetsuppgifter i en väl 

fungerande organisation. 

 

I kontrast till Stefan menar Niklas att han gör det medvetna valet att inte gå in i en roll. Niklas 

är väl medveten om möjligheten att spela olika roller men han litar på sig själv som person 

och tänker målmedvetet istället. Även om Niklas inte spelar en medveten roll så uppträder 

ändå Niklas i rollen som chef och ikläder sig därmed en roll indirekt. 

 

Stefan sänder ut signaler med hjälp av att gestalta rollen som den välvilliga chefen och 

därmed förbättra på förutsättningarna till ett bra samtal. Vi kan också förstå det som att 

Josefin i citat nedan visar på hur hon använder sig av rollspelande i interaktionen med 

medarbetarna för att förmedla ett visst budskap i interaktionen.  

 

“Att för mig är det extra viktigt att i vissa situationer tydliggöra mer att nu talar jag 

till er som arbetsgivare. Inte som kollega eller liksom så. Jag försöker vara ganska 

tydlig med det […] Men i vissa situationer så måste jag kunna visa att det är jag som 

är chef och att vi måste jobba efter den här linjen och jag visar riktningen” (Josefin, 

s.6). 

 

Josefin har nyligen blivit chef över sina gamla arbetskollegor. Hon beskriver att det i bland 

kan uppstå svårigheter med att skilja på rollen som chef och rollen som kollega i relationen 

till sina medarbetare. Josefin understryker att det är viktigt att kunna göra denna distinktion, 

att ibland kunna spela en roll och tydligt visa att nu är det “chefen” som talar och då är det 
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chefens ord medarbetarna måste rätta sig efter. Vi tolkar det som att Josefin medvetet går in i 

rollen som “tydlig chef” och på så sätt visar medarbetarna att de måste skilja på Josefin som 

chef och Josefin som den gamla kollegan. Även här ser vi tydliga likheter mellan rollen som 

den “tydliga chefen” och Goffmans (2014) rollteori. Genom att skilja på medarbetare och chef 

sätts det upp riktlinjer för den sociala interaktionen. 

 

Chefer går in i en roll för att tydligare förmedla olika typer av budskap. Rollen används som 

ett redskap för att lösa konflikter. Det finns även andra tillvägagångssätt för chefer att lösa 

konflikter. Medvetna förberedelser är ett sätt. 

 

5.1.4 Förberedelser för rollen som chef 

Chefer kan lösa konflikter på olika sätt. Ett verktyg som underlättar konfliktlösning är 

medvetna förberedelser. Ett ställe där chefer kan förbereda sig utan att bli störd är på sitt 

kontor eller på en annan plats utan insyn från medarbetare. Att gå in i en medveten roll är ett 

sätt att förbereda sig, som vi har berört ovan. Ett annat sätt är att lägga upp en agenda vilken 

cheferna i förväg har tänkt att följa. Ett tredje sätt för förberedelse kan vara att fokusera 

mentalt på uppgiften som ska lösas. Strategiskt tänkande i olika former är även det ett 

tillvägagångssätt där fokus ligger på hur chefer väljer att möta parterna som är inblandade i en 

konflikt. Hur chefer framför budskapet har också relevans i den sociala interaktionen vid 

konflikter. I citatet nedan ser vi ett exempel på hur chefen Niklas använde sig av en i förväg 

planerad agenda.  

 

“Jag lägger upp några punkter på hur jag vill lägga upp samtalet som jag funderat ut 

innan. Jag har en egen målsättning för vart jag vill nå, vilka punkter jag vill ta upp. I 

bland så sätter jag upp en agenda innan vi träffas, ibland gör jag det inte, det är lite 

improvisation. Men jag har nog en väldigt tydlig bild om vilka huvuddrag jag vill ta 

tag i” (Niklas, s.3). 

 

Här berättar Niklas hur han förbereder sig inför ett möte, där mötet har fokus på att lösa en 

konflikt. Citatet är en del av ett svar på vår fråga om vilket som är det bästa sättet för 

förberedelse inför ett möte med två medarbetare som bråkar och där en konflikt uppstått. Vi 

anser att Niklas förbereder sig bakom kulisserna i den bakre regionen (Goffman 2014). Den 

bakre regionen blir i det här fallet Niklas eget arbetsrum där han kan genomföra sina 

förberedelser relativt ostört. Likt Niklas genomför även Josefin förberedelser enskilt innan en 
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konflikt ska lösas. Till skillnad från Niklas ägnar sig Josefin åt tydligare mentala 

förberedelser. 

 

“Jag får ju samla mig innan jag ska göra något sådant, det är inget naturligt för mig 

att gå in och tillrättavisa folk eller att försöka hantera en konflikt […] Så att jag 

analyserar lite inom mig själv och så där jag mentalt laddar inför att jag ska göra det 

där liksom. Ta några djupa andetag och liksom okej, nu kör vi” (Josefin, s.10). 

 

Citatet beskriver hur Josefin resonerar i samband med att hon är tvungen att gå in och lösa en 

konflikt. Josefin berättar att hon inte gillar konflikter och att hon tycker att dessa kan vara 

jobbiga. För att klara av att hantera en konflikt förbereder sig Josefin mentalt och försöker 

peppa sig själv.  

 

Förståelsen av Goffmans (2014) bakre region skulle här kunna ses som en plats för 

avkoppling och förberedelser. Niklas förbereder sig likt Josefin bakom kulisserna i den bakre 

regionen innan han genomför sitt framträdande inför medarbetarna och påbörjar 

konfliktlösandet (Goffman 2014). Josefin använder den bakre regionen till att kunna slappna 

av och förbereda sig mentalt i lugn och ro. Denna region ger även Josefin möjlighet att koppla 

bort sin personliga fasad och kliva ur rollen som chef för ett tag. Något som hjälper henne att 

koppla av och ge bättre förutsättningar till mentala förberedelser. Man skulle även kunna sätta 

Josefins aktiviteter i den bakre regionen i relation till Hochschilds (2003) teori om 

känsloregler. I den bakre regionen kan Josefin var mera i kontakt med sina känslor och 

behöver inte kontrollera dessa i samma utsträckning som när hon interagerar med 

medarbetarna. 

 

Medvetna förberedelser är ett sätt för chefer att förbättra förutsättningarna för att lösa 

konflikter. Förberedelser sker utan insyn från medarbetare bakom scenen där cheferna i lugn 

och ro kan koppla av. Förberedelser som chefer kan ägna sig år är att medvetet gå in i en roll, 

lägga upp en agenda, fokusera mentalt eller tänka strategiskt. 

 

Chefer är viktiga och en central del vid konfliktlösning. Flera olika faktorer spelar in om 

chefer ska bli framgångsrika konfliktlösare. Hur chefen presenterar bilden av sig själv har 

betydelse då det kommunicerar vissa signaler till medarbetarna. Ett sätt att presentera sig själv 

på är att framföra en roll med syftet att tydligare förmedla sitt budskap. En annan faktor som 
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har betydelse för hur framgångsrika chefer bli i konfliktlösning är förberedelser. Konflikter är 

ett fenomen som ingår i den sociala interaktionen på en arbetsplats. Chefer stöter på och 

handskas med friktioner och stötningar mellan medarbetare kontinuerligt. Konflikter blir 

därmed en naturlig del i arbetslivet både för chefer och medarbetare.  

 

5.2 Konflikter – en naturlig del i arbetslivet 

I detta tema kommer informanternas syn på konflikter i arbetslivet att presenteras och 

analyseras med hjälp av Goffmans (2014) teori om framträdande samt Hochschilds (2003) 

teori om känsloregler och institutionaliserad känslohantering.  

 

Det var tydligt att informanterna upplevde konflikter som en naturlig del i arbetslivet till följd 

av den sociala interaktionen som sker på arbetsplatsen. De framhöll att konflikter var en 

normal del av det sociala mänskliga livet. På arbetsplatsen fanns det mer eller mindre 

bestämda regler som individer måste förhålla sig till. Trots detta är det individer med 

exempelvis olika mål, värderingar, önskningar och personligheter som möts och interagerar. 

Denna interaktion kan resultera i konflikter. Våra informanter beskrev hur konflikter kan få 

olika konsekvenser då de varierar i art och intensitet. Konflikter upplevdes som något som 

gav både positiva och negativa effekter på arbetsplatsen. En tydlig bild som förmedlades av 

informanterna var att de som chefer ofta fick en central roll vid hantering av konflikter. 

 

5.2.1 Chefers hantering av konflikter 

I rollen som chef ingår ett övergripande ansvar att verka för en fungerande organisation med 

en arbetsmiljö där medarbetarna trivs, kan arbeta och producera. Konflikter kan ibland 

uppträda som ett hinder då de uppstår i interaktionen mellan medarbetarna. Med chefsrollen 

följer olika förväntningar som är kopplade till den. På många sätt är det upp till chefer att 

övervaka och hantera den sociala interaktionen, så att den inte blir ett hinder för 

organisationer. 

 

“Jag är ju inte psykolog och min roll är ju inte att vara psykolog utan det är ju 

verksamheten vi ska driva vidare. Så att det är ju min anledning till att hantera 

konflikter för att det just inte ska bli produktionsbortfall. Och det blir det så fort det 

uppstår en konflikt men att försöka minimera dem så att människor kan jobba, jobba 

vidare tillsammans” (Linnea, s. 6). 
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“Det är svårt att gå in som chef, man har ett antal människor och man har en 

produktion. Ett sätt är ju liksom att strunta i det helt. Ett sätt är att försöka få det good 

enough, en okej nivå” (Lisa, s. 7). 

 

Citaten från Linnea och Lisa visar att chefens uppgift på många sätt går ut på att finna ett sätt 

att kontrollera det som beskrivs som det mänskliga och naturliga i organisationen, att 

människor hamnar i konflikter. Detta för att hindra att konflikter sätter käppar i hjulet för det 

som är organisationens huvudsakliga mål, i detta fall att producera. Det beskrivs som att 

chefer ska hjälpa till att skapa en miljö där människor, trots konflikter kan jobba vidare. Här 

talar informanterna om vilka förväntningar som ställs mer allmänt på vad de som chefer 

förväntas bidra med till organisationen. Dessa förväntningar inverkar på många sätt på hur 

chefer förväntas agera och bete sig, men även på hur de förväntas känna i relation till arbetet 

med konflikter (Hochschild, 2003).  

 

Gemensamt för våra informanter var att konflikter presenterades som en återkommande och 

på många sätt närvarande del av att arbeta tillsammans med andra människor. Trots att 

organisationerna där arbetet utfördes styrdes av vissa gemensamma mål och värderingar så 

uppstod det konflikter på många olika områden. Det kunde exempelvis handla om exakt hur 

arbetsuppgifter skulle utföras, vem som skulle göra vad och vad som är målet. Det handlade 

här mycket om att individer var oeniga kring sakfrågor. Det kunde även röra sig om konflikter 

som berodde på olika individers personlighet och hur olika personligheter kolliderar. 

 

“Ja det är ju något som blir en del av arbetet, konflikter hör ju liksom till det normala 

på många sätt. Även om det kanske inte.. konflikter blir ju en naturlig del när folk 

jobbar tillsammans. Alla tycker ju inte samma saker eller har samma åsikter eller 

samma villor och mål och så. Då blir det ju konflikter när människor möts så här. Det 

finns alltid något som det uppstår konflikter kring, stort och smått”( David s. 1). 

 

“Alltså, för mig är det inget dramatiskt utan med människor och att arbeta genom 

människor som man gör som chef, så ingår ju att kunna förstå hur människor fungerar 

och jag tycker med ökad insikt (skrattar) så blir det allt lättare för det är ju så här att 

konflikter är inte så konstigt att dom inträffar för vi ser saker olika vi människor” 

(Lisa s. 3). 
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I ovanstående citat redogör informanterna för sin syn på konflikter i arbetet. Gemensamt för 

citaten är att de talar om konflikter som något naturligt, en del av att vara människa. Hur 

konflikter upplevs av informanterna tolkar vi som att de kan sättas i relation till den sociala 

roll de innehar på arbetsplatsen. Som vi sett ovan för chefsrollen med sig förpliktelsen att 

ombesörja att den vardagliga verksamheten fortlöper. Detta skulle kunna inverka på hur en 

chef förhåller sig till konflikter. Då det inte blir konstruktivt att se på konflikter som något 

onaturligt eller söndrande för organisationer utifrån chefsrollen blir det lämpligare att 

fokusera på konflikter som något som är en naturlig del av arbetslivet. Om konflikter däremot 

presenteras som något onaturligt i förhållande till arbetslivet skulle det kunna resultera i att 

det bli mer problematiskt att ge chefsrollen mening i förhållande till konflikter och 

hanteringen av dem. 

 

Att konflikter uppkommer mellan individer på arbetsplatsen är i sig inget som skiljer sig 

markant från andra sociala sammanhang. Människors interaktion med varandra kan leda till 

konflikter. Det som dock gör att det blir speciellt är det sociala regler som råder i arbetslivet, 

vilka kan skilja sig markant från de som råder utanför arbetet. Det blir på många sätt 

organisationen mål som styr de sociala reglerna på arbetsplatsen. När individer hamnar i 

konflikt med varandra kan detta ställa till problem för dessa mål vilket gör att chefer på ett 

eller annat sätt måste gå in och försöka bringa ordning i situationen. Här drar vi en koppling 

till att synen på konflikter och hanteringen av dem i rollen som chef innefattar en viss grad av 

institutionalisering kring hur de som chefer ska förhålla sig till konflikter och 

konflikthantering i arbetet (Hochschild, 2003). Utifrån rollen de innehar följer även vissa 

sociala regler som de måste förhålla sig till i arbetet, emotionellt så väl som beteendemässigt. 

Detta är något som kan exemplifieras med nedanstående citat. 

 

“Och att vara medveten om att det kanske inte går att lösa det men att se till att alla 

är medveten om det och försöker att vara på sitt bästa sätt eller vad man ska säga. 

Alltså att man accepterar att alla har olikheter och att det är så. Man behöver inte 

vara bästis med alla men vi är ju här för att jobba, det är viktigt att tänka på tror jag. 

Annars går det liksom inte”( David, s. 3). 

 

David beskriver hur individer i arbetet förväntas sätta personliga motsättningar och skillnader 

åt sidan för att inte hindra organisationens mål. Detta tolkar vi som att det finns ett 

institutionaliserat förhållningsätt vilket fastställer hur individer bör uppföra sig vid konflikter, 
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emotionellt och beteendemässigt. Att trots konflikter, kunna sätta personliga känslor och 

åsikter åt sidan för att inte hindra den sociala interaktionen på arbetsplatsen ser vi som ett 

exempel på institutionalisera förhållningsätt till beteende och emotioner (Hochschild 2003). 

 

Hur informanterna som individer förhåller sig till konflikter beror till stor del på vilken roll de 

har i förhållande till konflikten och den sociala kontexten i vilken den utspelar sig. När en 

konflikt har uppmärksammats får chefen oftast rollen som medlare där en viktig uppgift är att 

kommunicera, lyssna och sätta sig in i situationen. Men också att vara neutral i förhållande till 

konflikten. 

 

“Jaa.. Och det beror ju förstås på hur involverad jag är. Som i det här exemplet jag 

tog där jag ändå tyckte att det blev bra då. Där kände jag ett starkt obehag. Med ont i 

magen och så därför att […] Nu går dom omkring och tycker att.. ja tycker en massa 

saker Så det var ju ett obehag. Men om det är en konflikt som handlar om två personer 

där jag inte är en part eller vad man ska säga. Då är det ju på ett annat sätt. Då är 

det ju mer liksom så att det kan nästan vara lite intressant. Det kan det ju i och för sig 

alltid vara, liksom, vad är det som händer här. Hur kan jag hjälpa till för att ta det 

här vidare” (Linnea, s. 5). 

 

I citatet beskriver Linnea hur graden av involvering i konflikten kan påverka upplevelsen av 

den. I det ena exemplet var hon en involverad part, i det andra hade hon en mer tillbakadragen 

roll med funktionen som en medlare. Även om båda konflikterna var i relation till rollen som 

chef så blir det olika hur de upplevs. Trots att kraven och förväntningarna som ställs på chefer 

förblir likartade. Detta går att sätta i relation till de känsloregler som följer med olika sociala 

roller och vilka förväntningar som följer med dem (Hochschild, 2003). 

 

Variationen i upplevelsen av olika konflikter tolkar vi som att den beror på bland annat graden 

av personligt engagemang individen känner inför konflikten i dess relation till rollen. Här är 

det två typer av konflikter som i grunden ställer samma krav, förväntningar och antaganden på 

chefen. Dels från andra, dels från chefen själv då de sker i relation till arbetet. Men de kan av 

informanten upplevas som väldigt olika. Det är inte chefsrollen som är i konflikt utan 

individen i det ena fallet. Att i rollen som chef vara en part i en konflikt kan det upplevs som 

mer personligt och nära. Detta skulle kunna resultera i att det blir svårare att konsekvent 

presentera en roll som agerar utifrån de förväntningar som ställs på rollen.  När chefen 
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däremot går in som en utomstående tredje part för att hantera en konflikt blir det enklare för 

informanten i rollen som chef att uppfylla de förväntningar som ställs på rollen i relation till 

konflikten. 

 

Graden av engagemang i förhållande till konflikten upplevs mer i rollen som chef än på ett 

personligt plan vilket påverkar hur konflikter upplevs emotionellt. Även om chefen i exemplet 

inte förväntas involvera de egna emotionerna i konflikter, kan det vara svårt att helt stänga 

dem ute i rollen som chef då konflikter kommer nära inpå. Trots de sociala regler och 

förväntningar som följer med chefsrollen blir det inte alltid lätt att agera efter dessa 

förväntningar (Hochschild, 2003). Hur emotioner hanteras i förhållande till konflikter är något 

som kommer att utvecklas nedan och under temat känslohantering vid konflikter. 

 

5.2.2 Konflikter som positiva och negativa 

Trots att konflikter genomgående beskrevs som naturligt så sågs de också som att de hade två 

olika sidor: En positiv och en negativ. Den negativa sidan innefattade att konflikter inverkar 

negativt på det sociala samspelet på arbetsplatsen, på den egna upplevelsen såväl som på den 

sociala interaktionen på arbetsplatsen i stort. Det var något som på många sätt satte press på 

individer och motverkade organisationens mål. Den positiva sidan var att konflikter även 

kunde medföra positiva upplevelser där chefer, organisationen och medarbetare stärktes och 

berikades av konflikter. Citatet nedan beskriver den delade upplevelsen av konflikters positiva 

och negativa aspekter: 

 

“Konstruktiva konflikter är alltså inget man ska vara rädd för även om det säkert 

finns dom som är det också. Det tycker inte jag utan dom ska snarare uppmuntras. 

Sedan har vi de destruktiva konflikterna som i regel är baserade på vad man kallar för 

personkemi. De ska man å andra sidan då rycka tillbaka som chef och inte tillåta att 

de blommar ut” (Stefan s. 1). 

 

I detta citat beskriver informanten Stefan den tudelade upplevelsen av konflikter och hur han 

som chef förhåller sig till olika typer av konflikter. Vissa typer av konflikter ansågs vara mer 

önskvärda än andra i arbetslivet. Just de negativa konflikterna var det upp till honom som chef 

att försöka stävja dem så att det inte blev ett hinder för verksamheten. Generellt beskrevs de 

positiva upplevelserna som cheferna hade kring konflikter mer som att de fick positiva 

effekter för verksamheten i stort. Dock så kunde konflikter som lösts också berika alla parter 
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och främja den sociala interaktionen på arbetsplatsen. Vad exakt som upplevdes som en 

positiv eller negativ konflikt var olika mellan informanterna. Däremot gick det att se att 

konflikter som handlade om meningsskiljaktigheter i sak kring arbetsrelaterade frågor 

upplevdes som mer positiva. Om de däremot handlade om personliga relationer mellan 

medarbetarna upplevdes de mer som negativa. Men det var framför allt vad konflikten 

mynnade ut i som inverkade på hur informanterna upplevde konflikten. 

 

“Ja men det bara klargör och tydliggör saker. Och en konflikt när den är löst är det ju 

så skönt, det är befriande för alla parter, faktiskt oftast får man väl säga. Men kanske 

inte alltid... det beror ju på vad det handlar om. Om det handlar om mobbing eller om 

det handlar om ja vad det nu är” (Josefin, s. 8). 

 

Även i detta citat finns en tydlig uppdelning mellan upplevelsen av konflikter som positiva 

och negativa. Josefin menar att konflikter som till en början kan upplevas som problematiska 

och svåra kan mynna ut i något positivt. Här presenteras konflikter, även om de initialt 

upplevs som negativa, som något som kan mynna ut i något positivt. Men det är även så att 

vissa typer av konflikter blir mer problematiska att finna någon positiv mening i då de inte 

upplevs resultera i något positivt, varken för organisationen eller för de individer som är en 

del av den. Här exemplifierar Josefin det att mobbning kan vara en typ av konflikt som är svår 

att vända till något positivt. Konflikter av detta slag kan påverka de sociala interaktionerna på 

ett negativt sätt och därmed bli ett hinder förorganisationer. De positiva konflikterna sågs som 

något som var bra på ett personligt plan då det ledde till glädje och lärande för individen. Men 

också i rollen som chef där de kunde känna att de utfört sitt arbete på ett tillfredställande sätt 

och lärt sig av situationen inför framtiden. De kunde även resultera i utveckling för 

organisationen. 

 

“En konflikt kan göra att om du kommer vidare så kan det hända någonting, något 

nytt. Jag tror att konflikter är bra, men dom får inte vara destruktiva. Man får gärna 

braka ihop men det måste komma till någonting som föder någonting. Det kan inte 

vara så här att man brakar ihop och sen står man still där som 2 tjurar som bara 

stångas liksom. Utan man måste ju komma vidare från det där” (Erika, s. 8). 

 

Konflikter som leder till utveckling beskrivs av Erika som positiva samtidigt som konflikter 

som inte leder framåt ses som negativa. Här blir det viljan att komma vidare som avgör om 
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konflikten blir positiv eller negativ. Att förhålla sig till konflikter likt informanterna ovan, där 

de delas upp mellan det som är önskvärt (de positiva konflikterna) mot det som inte är 

önskvärt (de negativa konflikterna) tolkar vi som att de sociala strukturerna i arbetslivet på 

många sätt påverkar handlings och förhållningsätt inom organisationer. Det kan förstås i 

förhållande till det som Hochschild (2003) benämner som institutionaliserad känslohantering. 

Genom att skilja på vilka typer av konflikter som är önskvärda (eller inte) i organisationen 

skapas det en mall mot vilken individer kan jämföra hur de agerar och känner vid konflikter. 

Detta ställs då i relation till den sociala roll och kontexten där konflikterna sker. Detta är 

något som inte minst blir den mall som cheferna själva förhåller sig till när de ställs inför 

konflikter av olika slag. 

 

5.3 Känslohantering vid konflikter 

Under detta tema redogörs för hur informanterna upplever att de förhåller sig till egna och 

andras emotioner vid konflikter i arbetet. Detta i relation till Hochschilds (2003) emotionella 

teori samt Goffmans (2014) rollteori. Att sätta egna känslor åt sidan, att hantera andras 

känslor samt positiva och negativa aspekter med känslor vid konflikter är områden som 

berörs. Dessa områden är en del av det vardagliga arbetet och särskilt vid konflikter där chefer 

måste presentera sig på ett specifikt sätt för att hantera egna och andras känslor i arbetet. 

 

5.3.1 Chefer - känslor och konflikter 

Att lösa en konflikt innebär för en chef att känslor manifesterade sig på ett eller annat sätt.  

Dessa känslor har inverkan på besluten som chefen fattar. Vissa chefer upplevde att känslor 

hade en negativ inverkan på konfliktlösandet. Medan andra upplevde att känslor fick en 

positiv inverkan på situationen. Några chefer valde att dölja sina känslor medvetet. Dessa 

chefer såg starka känslor som att bli väldigt arg eller ledsen som enbart något negativt. Andra 

känslor eller känsloyttringar kunde upplevdas som positiva och bidrog till att skapa förståelse 

i situationen. 

 

“Känslor är bra och det ska man ju ha men ibland kan det vara en nackdel. Men 

känslorna kommer sedan, men när man tar tag i en situation så gäller det att stålsätta 

sig och ta tag i den faktiska situationen. Jag tror att det kan vara ett problem om man 

styrs av känslor. Det kan vara jättejobbigt. För att. det gäller att vara logisk” (Niklas, 

s. 3). 
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Här talar Niklas om att känslorna ofta finns med i situationen och kan bidra med något 

positivt. Men att det inte alltid är bra att involvera dem i interaktionen med medarbetarna som 

chef. Att allt för mycket styras av känslor kan komma i konflikt med chefsrollen och de 

förväntningar och uppgifter som ingår i den. Särskilt vid konflikter där chefen förväntades 

vara en mer neutral part. Att låta de egna känslorna bli en del av interaktionen med 

medarbetarna kunde upplevas som både positivt och negativt. Detta är något som Erikas citat 

nedan ger uttryck för. 

 

“Alltså fördelarna är ju att man blir transparant, att det syns att man inte döljer 

saker. Jag är ju väldigt ärlig med både mina känslor. Med vem jag är och vad jag 

tycker. Jag tycker att det är en fördel men många skulle säkert tycka att det är en 

nackdel för att de vill spela spelet. Men jag är inte intresserad av några spel” (Erika, 

s. 10). 

 

“Sen en nackdel är ju det att man både kan bli väldigt ledsen och väldigt arg. Det kan 

ju bli personligt. Det gäller ju att våga.. att visa medarbetarna att dom kan säga saker 

och att jag kan bli arg och ledsen men att det inte ligger kvar, så att det är ingenting 

som sen ska vara mellan oss.” (Erika, s. 10). 

 

Att låta de egna känslorna komma till uttryck i interaktionen med medarbetarna ser Erika som 

något positivt på visa sätt då det gör interaktionen med medarbetarna mer genuin. Det kan å 

andra sidan vara väldigt svårt att bli personligt engagerad vid konflikter. Det kan då bli 

problem mellan chefsrollen och de förväntningar som ställs på den (Hochschild, 2003). Dessa 

olika förväntningar var något som inverkade på informanternas upplevelse av att vara chef 

och hur de interagerade med medarbetarna. 

 

5.3.2 Att sätta de egna känslorna åt sidan 

När chefer hanterar konflikter i arbetet finns det, som vi har berört ovan, förväntningar att de 

ska lösa konflikten så att den dagliga verksamheten kan fortskrida. För att tillgodose 

individernas, gruppens och organisationens intresse krävs det ibland att chefer sätter sina egna 

känslor åt sidan för att förmedla rätt budskap till konfliktens parter. Detta är något som inte 

alltid är lätt då individer berörs olika av konflikter och typer av konflikter kan upplevas på 

olika sätt. Även hur informanterna förhöll sig till relationen mellan dem som individer i 

chefsrollen inverkade på upplevelsen av att sätta de egna känslorna åt sidan. 
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“Jag har inte så mycket känslor höll jag på att säga… Det handlar om att ta tag i 

saker, ungefär som att stå på en brygga och hoppa i kallt vatten. Det är bara att 

hoppa. Det handlar om att ta tag i situationen. Jag har inga känslor förutom att nu 

jäklar det här måste vi ta tag i. Känslorna kan komma mera sedan.” (Niklas, s. 3). 

 

“Om jag låter en konflikt beröra mig och inte sätter mig och tittar på konflikten 

utifrån. Då smittar den. Speciellt om det är en konflikt där det finns aggressioner. Jag 

har ett par sånna som verkligen är aggressiva. Fast man låtsas som att de inte är det. 

Men det ligger där det där aggressiva, och ibland poppar det upp väldigt starkt hos en 

individ och då tar jag lätt på mig det, jag blir också arg. Istället för att hålla mig cool 

så blir jag förbannad! Riktig bara fräser ifrån kan jag göra ibland och jag vet att det 

kan ju skapa en osäkerhet hos mina medarbetare, men det är inte bra känner jag när 

jag blir så där för det tar väldigt mycket energi“ (Erika, s. 7). 

 

Här förklarar Niklas att det blir en del av arbetet som chef att sätta de egna känslorna åt sidan 

för att kunna ta tag i själva konflikten. Även fast informanten här upplever det som obehagligt 

att ta tag i problemet så är det något som förväntas av honom som chef. Att skjuta de känslor 

år sidan som uppkommer vid konfliktsituationen blir en förutsättning för att han ska kunna se 

på konflikten på ett objektivt sätt, och därmed försöka finna en lösning. Att som Niklas säger 

låta känslorna komma mera sedan visar på att han åsidosätter de egna känslor för att förhålla 

sig till konflikten mer objektivt. Detta är något som vi relaterar till Hochschilds (2003) teori.  

 

Genom detta handlande presenterar Niklas en tydlig bild som stämmer överens med de olika 

förväntningar som hans roll innefattar, för att ta kontroll över situationen håller han inne med 

vad han egentligen känner i förhållande till konflikten och fokuserar på att lösa konflikten. Att 

lösa konflikten blir det primära i denna situation och de egna känslorna får vänta. Genom att 

förhålla sig till sina känslor mer utifrån rollen som chef än som individ undertrycker han de 

egna känslorna. Även fast han upplever dom som närvarande på en viss nivå är det känslor 

som inte hör till rollen. Därmed håller han bort de privata känslorna från interaktionen och 

förmedlar det som att han inte upplever några känslor i situationen, utom de som behövs i 

arbetet. De egna känslorna verkar vara närvarande men de trängs undan och får vänta till 

senare. 
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Erika talar också om vikten av emotionell kontroll i rollen som chef. Men hon menar att det 

ibland kan vara svårt att förhålla sig emotionellt kontrollerad som chef. Då vissa situationer 

berör henne på ett mer personligt plan, blir det svårt att hålla igen och inte visa de egna 

känslorna i relation till konflikten. Detta kan skapa orolighet bland medarbetarna. Citatet visar 

på att chefer har många förväntningar att leva upp till som baseras på antaganden om rollen. 

Dessa antaganden guidar beteenden i rollen men det är inte alltid lätt att alltid leva upp till 

dessa förväntningar då individuella känslor tidvis sipprar igenom. 

 

Det Niklas ger uttryck för i citatet ovan tolkar vi även som ett exempel för ytligt skådespel 

(Hochschild, 2003). Genom att kontrollera sina känslor på ett sätt som ska ge kontroll över 

situationen agera han inte utifrån hur han egentligen känner, vilket gör att han upplever det 

som lättare att fokusera på att lösa uppgiften och ta kontroll över situationen. Trots att 

situationen verkar inge ett visst obehag skjuts det undan för att uppvisa en fasad som är i 

kontroll vilket förmedlar denna bild till interaktionens deltagare. Erikas citat exemplifierar ett 

djupare skådespel där hon är mer emotionellt engagerad i situationen (Hochschild, 2003).  

 

Emotionell kontroll i chefsrollen upplevdes som viktigt då chefer gick in i konfliktsituationer. 

Att sätta egna känslorna åt sidan kunde vara ett viktigt verktyg för att chefer ska förmedla rätt 

budskap till parterna i en konflikt. Det blev vid konfliktsituationer viktigt att styra den sociala 

interaktionen så att parterna strävade mot att göra konflikten positiv och inte negativa. I denna 

process var kontrollen av de egna känslorna viktig. Detta är något som vi relaterar till den 

sociala roll som chefen innehar på arbetsplatsen. Den sociala rollen bestämmer vilket 

handlande och vilka känsloyttringar som chefen förväntas presenterar i den sociala kontexten 

(Hochschild, 2003).  

 

Chefsrollen och de förväntningar som följer med den inverkar på informanternas emotionella 

upplevelse, i och utanför arbetet. Då det inte bara vara att träda in och ut ur rollen i relation till 

den emotionella upplevelsen var den på ett eller annat sätt ofta närvarande i vardagslivet. Det 

var tydligt att emotionell kontroll upplevdes som en del av arbetet. I relation till detta 

uttryckte informanter att det fanns ett behov av att få utlopp för de egna känslorna som 

exempelvis undertryckts på något sätt. I nedanstående citat beskriver Petter att det blir en del 

av arbetet som chef att hålla tillbaks känslorna vid konflikter, men att känslorna måste få 

utlopp på nått sätt. 
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“Det är inte bara i bland, det måste man i princip göra hela tiden. Sen beror det på 

hur nära man är och beror på i relation till vem, några förtrogna måste man ha va, 

antingen om det är sin egen chef eller chefer eller om det är personer i 

ledningsgruppen. Men någonstans måste man få läcka lite eller pysa lite och det är 

också väldigt svårt, dels att hitta de här personerna, man kan inte göra det för mycket 

heller. (Petter, s.5). 

 

Här beskriver Petter hur kontroll av de egna känslorna är en viktig del av chefsrollen men att 

det kan bli påfrestande för individen att kontrollera de egna känslorna. Detta var något som 

kunde upplevas som problematiskt då det inte var helt lätt att hålla igen i alla situationer. 

Därför vad det ibland viktigt att ventilera känslor som exempelvis undertryckts av chefen vid 

en konfliktsituation i uppträder inför medarbetarna. De känslor som uppkom i interaktionen 

med medarbetaren fick komma fram vid ett senare tillfälle. Här gör vi kopplingen till att vissa 

känslor är mer eller mindre lämpliga att ge uttryck för i vissa sociala sammanhang vilket kan 

relateras till den sociala rollen och kontexten i vilken interaktionen sker (Hochschild, 2003).  

Detta genom att hålla inne vissa känslor, som utifrån chefens roll inte gynnar den sociala 

interaktionen. Det upplevdes som mer lämpligt att ventilera dessa känslor utanför själva 

uppträdandet med andra personer som exempelvis inte var parter i konflikter (Goffman, 

2014). Ofta handlade det om att ventilerar med kollegor, chefer eller med personer utanför 

arbetet som informanterna kände förtroende för. Ofta berörde det ämnen som de inte kunde 

prata om med vem som helst om. Därmed blev det så att vissa personer blev viktiga för att 

informanterna skulle få möjlighet att ge uttryck för de kontrollerade känslorna. 

 

Det kunde dock upplevas olika hur cheferna förhöll sig till denna emotionella kontroll. Nedan 

exemplifieras hur vissa informanter förhöll sig till emotionell kontroll mer kluvet.  

 

“Sen tycker jag att som känslomänniska tycker jag så att.. det är ju ingen som är 

robot. Alltså skulle man... Jag skulle ju inte finna någon prestige i att gråta eller att 

inte gråta tänker jag med medarbetare. Om man är ledsen för något så är det klart att 

man ska visa att man är ledsen. Inte sitta och hålla tillbaks, men det gäller ju också att 

tänka. Är jag förbannad och ryter till, leder det till någonting” (Malin, s. 9). 

 



 
 

44 
 

“Och är man som jag är som är mycket styrd av sina känslor och van att vara med 

sina känslor, då är det nödvändigt för annars så blir det någon slags. Att man gör om 

sig själv. Jag menar dom har ju anställt mig. Det är mig dom vill ha” (Erika, s.10). 

 

Att sätta de egna känslorna åt sidan var något som kunde upplevas som problematiskt då vissa 

informanter upplevde att de gjorde om sig själva och därmed inte gav uttryck för sina känslor 

på ett genuint sätt. Malin menar att det för henne är naturligt att visa känslor, de är en del av 

hennes sätt att uttrycka sig då hon interagerar med medarbetarna (Hochschild, 2003). Men 

hon talar samtidigt om att det är viktigt att vara medveten om vilka konsekvenser 

känsloyttringar från henne som chef kan få på den sociala interaktionen (Hochschild, 2003). 

Detta är något som kan ställas i kontrast mot det institutionella känslohanterande där 

individerna som är en del av en viss organisation förväntas anpassa beteende och känslor efter 

organisationens måttstock. Här visar informanterna att det inte upplever det som varken 

önskvärt eller nödvändigt att allt för mycket göra om sig själva efter rollen de innehar. Istället 

låter dom vissa delar av de egna emotionerna komma till uttryck. Men som Malin säger så 

gäller det att vara medveten om vad agerande och känsloyttringar kan leda till i interaktionen 

(Hochschild, 2003). 

 

Att finna ett sätt att förhålla sig till de egna känslorna, såväl som andra individers känslor vid 

konfliktsituationer är en viktig del av att hantera konflikter i chefsrollen. I detta ingår att de 

alltid vara medvetna om de egna känslorna och vilka konsekvenser de kan få i den sociala 

interaktionen. Ofta upplevde informanterna att det var viktigt att kontrollera de egna 

känslorna inför medarbetarna för att kommunicera ett visst budskap inför dem. Här handlade 

det mycket om att sätta de egna känslorna åt sidan och fokusera på att lösa konflikter. Annars 

blev dessa ett hinder för organisationer de arbetade i. Det var inte alltid lätt att sätta de egna 

känslorna åt sidan då chefer också berördes emotionellt vid konflikter. För att lösa detta höll 

chefer ofta inne med de egna känslorna för stunden. Ett sätt att få utryck för de egna känslorna 

var att ventilera med vissa personer. Resultatet som helhet kommer att sammanfattas i relation 

till studiens syfte under diskussionsdelen.  
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6. Diskussion 
I detta avsnitt görs först en sammanfattning av de mest intressanta slutsatserna från resultatet i 

förhållande till studiens syfte och de valda teorierna. Vidare presenteras resultatet i relation 

till teori samt förhållande till den tidigare forskningen. Detta följs sedan följt problematisering 

av metoden. Avslutningsvis diskuteras implikationer av studien och förslag till vidare 

forskning. 

 

6.1 Sammanfattning av resultatet i relation till studien syfte 
Syftet med studien var att studera hur chefer med personalansvar förhåller sig till konflikter 

och vilken mening dessa har i arbetet utifrån chefers perspektiv. Nedan presenteras en 

sammanfattning av det mest framträdande resultaten i relation till syfte och frågeställningar. 

 

Vad gäller frågan om hur chefer uppfattade sin roll i relation till medarbetarna visar resultatet 

på att chefer upplever att de är centrala vi konflikter mellan medarbetarna. De var på många 

sätt de som fick rycka in då konflikter riskerade att bli ett hinder för de organisationer de 

företrädde. Resultatet visar på att chefer upplever att kommunikation är en viktig del av 

arbetet. I samband med kommunikationen är sättet cheferna presenterade sig inför 

medarbetarna viktigt. Hur chefer presenterade sig själv inför medarbetarna upplevdes som en 

central del av denna kommunikation. Att vara medveten om hur de uppträdde inför 

medarbetarna och hur detta kunde inverkar på den sociala interaktionen upplevdes som en 

viktig del av chefsrollen. Detta var något som var viktigt vid vardaglig interaktion med 

medarbetarna men framför allt vid konflikter och hanteringen av dessa.  

 

Att spela en tydlig roll upplevdes som ett viktigt verktyg för att förmedla budskap till 

medarbetarna. Vissa chefer gick medvetet in i en roll, andra upplevde att de inte gjorde det 

lika tydligt. Dock uppträde cheferna inför medarbetarna i just rollen som chef vilket medför 

vissa förväntningar och föreställningar ifrån alla parter i den sociala interaktionen dessa 

förväntningar var något som cheferna fick förhålla sig till och ofta försöka leva upp till. Med 

chefsrollen följde förväntningar att lösa konflikter, ifrån medarbetare, cheferna själva och 

organisationen de företrädde. 

 

När det gäller frågan om hur chefer ser på sin roll vid konflikter och konflikthantering visade 

resultatet på att cheferna var medvetna om att de förmedlade en bild av sig själva till sina 

medarbetare om hur konflikter i arbetet förväntades hanteras. Den bild som cheferna 
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förmedlade hade betydelse för konfliktlösandets utgång då den styrde den sociala 

interaktionen vid konflikter. Det handlade ofta om att se till så att konflikter inte blev ett 

hinder för organisationerna de företrädde och att se till så att medarbetarna trivdes och kunde 

arbeta. Resultatet visade även att flera av cheferna använde sig av en medveten roll för att lösa 

konflikter. Rollen bestämdes utifrån typen av konflikt som skulle lösas. Resultatet visade 

också att rollspelande i ett konfliktlösande sammanhang fungerade som ett redskap för att dra 

en linje vart gränsen gick mellan att vara chef och att vara kompis. Cheferna använde sig just 

av denna typ av gränsdragning med hjälp av rollspelande. Alla chefer använde sig dock inte 

av rollspelande medvetet.  

 

Resultatet visar att flera chefer kände att det var viktigt att förbereda sig inför konfliktlösning. 

Här handlade det om att chefer förberedde sig på olika sätt. Att i förväg planera en agenda för 

att vara bättre förberedd var ett sätt. Ett annat tillvägagångssätt var att utöva mentala 

förberedelser. Resultatet pekar på att chefer genomför förberedelser innan framträdande inför 

medarbetarna vid konflikthantering. 

 

Vad gäller den tredje frågeställningen om vilken mening konflikter ges i arbetet utifrån 

chefers perspektiv visar resultatet på att chefer upplevde konflikter som en naturlig del av 

vardagen i arbetet. Genom att förhålla sig till konflikter på detta sätt blev det lättare att skapa 

sig meningsfullt förhållningsätt till konflikter och rollen som chef. Cheferna upplevde också 

att konflikter som uppstår måste hanteras och lösas. Intentionerna för att lösa konflikter kunde 

se olika ut men den gemensamma nämnaren var att lösa eller minimera konflikten så att 

produktionen kunde fortsätta och medarbetarna skulle kunna jobba vidare tillsammans. 

Anledningen till uppkomsten av konflikter beror enligt resultatet till viss del på olikheter 

mellan individerna i den sociala interaktionen på arbetsplatsen. Resultatet antydde att 

konflikter uppstod när många olika viljor möttes och när medarbetarna hade olika åsikter om 

samma sak. Cheferna var dock medvetna om fenomenet och såg det som något naturligt i det 

dagliga arbetet.  

 

Vidare visade resultatet på att chefer såg på konflikter som både något negativt eller positivt 

för arbetssituationen. De negativa effekterna av en konflikt sågs som ett problem för den 

sociala interaktionen medan positiva effekter kunde stärka och berika det sociala samspelet 

inom organisationerna. Åsikter som att en befriande känsla infann sig vid lösandet av 
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konflikter och att konflikter bidrog till någonting nytt och utvecklande för alla parter återfanns 

också i resultatet. 

 

Resultatet visar att emotioner spelar en central roll när chefer hanterar konflikter i arbetet. 

Utifrån ett institutionaliserat förhållningsätt till de egna känslorna som följer med chefsrollen 

agerar cheferna i organisationernas, men även medarbetarnas intresse. I samband med en 

konflikt upplevdes det som viktigt att medarbetare så väl som chefer satte sina egna intressen 

och känslor åt sidan för att få bukt med eller minimera konflikterna. På så sätt riktades den 

sociala interaktionen bort från konflikterna som annars skulle ha riskerat att bli ett hinder för 

verksamheten. 

Känslor uppkom ofta och satte sina spår i samband med konflikter och konfliktlösning. 

Resultatet visade att det förekom delade uppfattningar bland cheferna huruvida känslor i 

samband med konfliktlösningen var önskvärt eller ej. Vissa chefer ansåg att känslor i en 

konflikt var en nackdel och blev ett problem för konfliktlösandet. I stället borde fokus läggas 

på situationen i sig och bortse från personliga känslor. Andra chef tyckte i stället att känslor i 

samband med konflikter är någonting positivt då känslor framställer chefen som transparant 

och naturlig. Interaktionens parter kunde på detta sätt kommunicera bättre med hjälp av att 

involvera känslor i konfliktsituationer. 

 

Att chefer åsidosatte de egna känslorna för att istället fokusera på att lösa de uppgifter som 

chefsrollen medförde var något som resultatet visade på. Detta trots att konfliktsituationer 

kunde ge upphov till en negativ emotionell upplevelse för cheferna själva. I relation till detta 

visar resultatet även att informanterna upplevde att det var viktigt att vara medveten om hur 

agerande och känsloyttringar ifrån deras sida kunde inverka på den sociala interaktionen. 

Vissa känsloyttringar var inte acceptabla i interaktionen med medarbetarna då de inte stämde 

överens med förväntningarna som följde med chefsrollen. Om chefer exempelvis blandade in 

för mycket känslor kunde det sända fel signaler till medarbetarna. Känslorna som 

undertrycktes i interaktion med medarbetarna försökte cheferna istället ventilera med 

individer de hade förtroende för, på och utanför arbetsplatserna. 

En annan intressant aspekt som framträdde ur resultatet var att flera chefer hade svårt att dra 

en gräns mellan arbete med konflikter och privatliv. Chefer beskriver att känslor i samband 

med konflikter i arbetet var svåra att lägga i från sig och koppla bort utanför arbetet. En chef 

beskrev sitt jobb som ett uppdrag 24 timmar om dygnet.  
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6.2 Resultat i förhållande till teori 

Den grupp chefer som vi har studerat skiljer sig från serviceyrken på flera sätt. Chefer är 

högre upp rent hierarkiskt än de grupper som traditionellt utför emotionell arbetskraft. Därför 

är det intressant att notera hur pass väl Hochschilds (2003) teori fungerade i vårt fall. I sitt 

arbete utför chefer emotionellt arbetet i linje med organisationernas riktlinjer för hur de ska 

uppträda och agerar. Detta bestäms av den sociala kontexten och den roll chefer innehar på 

arbetsplatsen. I stället för kunder är chefernas emotionella arbete riktad mot de underställda 

medarbetarna. Det är i interaktionen med medarbetarna som chefer utför emotionellt arbetet. I 

interaktionen med dem blir det viktigt att chefen genom olika typer av skådespel framställer 

sig på ett visst sätt för att förmedla ett budskap om vad som är företagets intresse vid 

konfliktsituationer. Detta skulle kunna leda till att chefernas egna känslor blir svårare att 

urskilja från de känslor som de förväntas presentera och agera utifrån i interaktionen med 

medarbetarna. 

 

Det var inte tydligt att chefen övervakades i någon större utsträckning av överordnade, något 

som ofta är fallet för andra grupper som utför emotionellt arbetet. Detta kan vara ett resultat 

av att de var många högre chefer som vi intervjuade. Men det bör rent generellt förhålla sig så 

att chefer är mindre övervakade än andra yrkesgrupper som inte har samma hierarkiska status 

i arbetslivet. 

 

Vad gäller träning och kontroll av hur chefer emotionellt ska bete sig kunde vi inte tydligt 

finna några specifika exempel på att detta var något som förekom. Dock gick det att se att 

med chefsrollen följer ett stort antal antaganden som på många sätt inverkar på hur chefer 

förväntas agerar i den sociala interaktionen. Chefsrollen i sig gjorde att de förväntades agera 

på väldigt specifika sätt vid exempelvis konfliktsituationer. Detta går att relaterar till den 

sociala kontroll som individer mot varandra utövar på arbetsplatsen. Den formella kontroll 

som Hochschild (2003) talar om skulle kunna ersättas av en typ av social kontroll som ställs i 

relation till den sociala roll som chefer innehar i arbetslivet.  

 

Steget mellan det emotionella arbete som chefer ägnar sig åt i arbetet och hur flygvärdinnors 

emotionella uppträdande tränas och kontrolleras är på många sätt långt ifrån varandra. Men 

inte alltid så långt man kan tro vid första anblick. Det är på många sätt sociala förväntningar 

som följer med olika roller och kontext som inverkar på hur flygvärdinnor såväl som chefer 



 
 

49 
 

förväntas agerar. Mycket av skillnaden ligger i den styrning och kontroll som är olika för dom 

olika yrkesgrupperna. Chefer upplever i mindre grad att de tränas i hur de ska känna och 

agerar utifrån sin roll jämfört med flygvärdinnor. Chefer upplever inte heller i samma grad 

som flygvärdinnor att de är övervakade av överordnader utan är på många sätt friare att agerar 

i sin roll. Dock så kan de inte undkomma de sociala förväntningar som ställs på chefsrollen 

inom en organisation. De sociala förväntningarna kontrollerar chefernas agerande utifrån 

medarbetarnas förväntningar. Detta medför att chefer i allt större grad förväntas agerar utifrån 

ett institutionaliserat förhållningsätt. Ett förhållningsätt som belyser hur de ska uppträda och 

vilka känslor de förväntas ge uttryck för i olika situationer. 

 

Konflikter noterades av cheferna som att dessa fanns där. Dock lades lika mycket energi på att 

uppnå en medvetenhet om att konflikterna var ett problem lika mycket som att försöka 

komma fram till en lösning. Vi gör här en koppling till medvetenheten om konflikter och 

sätter dessa i ett sammanhang med Hochschilds (2003) teori om att kunna sätta personliga 

känslor och åsikter åt sidan vid emotionellt arbetet som chef. 

 

Chefer gjorde medvetna val när det gäller rollspelande. Vi menar här att chefers uppträdande 

när det gäller rollspelande är mycket likt Goffmans rollteori där en roll spelas upp med ett 

egenintresse som syfte. Det går även att tolka chefer vilka medvetet valde att inte spela en roll 

att gå in under rollteorin. Dessa chefer litade på sina egna personligheter och spelade därmed 

rollen som sig själv. En av Goffmans poänger är att alla spelar någon form av roll i samband 

med sitt uppträdande, både medvetet och omedvetet. 

 

Rollen som chef är svår att komma ur på beställning. Chefer tar med sig jobbet hem. 

Chefsrollen blir en del av personen även utanför arbetsplatsen. Vi drar här paralleller till 

Goffmans teori om den bakre regionen. Chefer behåller rollen som chef men nu utanför 

arbetet. Den bakre regionen blir här chefens hem, en plats där medarbetarna inte har tillträde 

till. I hemmet kan cheferna bearbeta konfliktrelaterade känslor. Denna företeelse går även att 

relaterar till Hochschild och hur emotionellt arbete är knutet till de förväntningar som följer 

med chefsrollen. 

 

Den psykologiska forskningen har historiskt sätt oftast mer bedrivits kring individer och 

grupper i samhället som besitter en merpriviligierad ställning. Omvänt så har sociologiskt 
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forskning oftast bedrivits kring utsatta och marginaliserade grupper. Utifrån detta så har det 

varit intressant att testa teorierna i ett omvänt sammanhang. 

 

6.3 Resultat i relation till tidigare forskning 

Den tidigare forskningen visar på att konflikter på många sätt är en närvarande del i 

arbetslivet och att de kan få olika konsekvenser för såväl individer som organisationer. 

Konflikter delads in som positiva och negativa utefter de konsekvenser de fick för 

organisationer och individer. Vid konflikter i arbetslivet fick ofta chefer en central roll när det 

gäller att hantera konflikter. Konflikter och emotioner var något som var tätt sammanlänkat 

men emotioner var också en närvarande del av arbetslivet utanför konfliktsituationer.  

 

I relation till mellan resultatet för den här studien och den tidigare forskningen går det att se 

att chefer upplevde att de vid arbetet med konflikter ofta fick en central roll där de på många 

olika sätt förväntades hantera konflikter. De upplevde att det var något som ingick i 

förväntningarna som ställdes på dem i chefsrollen. Det handlade här om förväntningar från 

medarbetare men även hur de själva såg på sin roll. De skulle verka för att konflikter inte blev 

ett hinder för organisationerna de företrädde utan se till så att medarbetarna trivdes och kunde 

arbeta (jfr Doherty, Guyler, 2008). Konflikter beskrevs som ett närvarande och återkommande 

inslag i den sociala interaktionen på arbetsplatsen (jfr Lang 2009). Det var även tydligt att 

informanterna delade upp konflikter efter de följder de upplevde att de fick för dem som 

individer, för medarbetare och organisationens funktionalitet. Här blev det tydligt att 

konflikter åtskildes som positiva och negativa. De negativa konflikterna var ofta de som inte 

bidrog till organisationen på något sätt samtidigt som de konflikter som upplevdes som 

positiva ledde till någon typ av förbättring eller utveckling, inom organisationen men även på 

ett mer personligt plan för de individer som var part i konflikter (jfr De Dreu, Van de Vliert, 

1997). 

 

Liksom Martinez-Corts et al (2015) studie visar vårt resultat på att särskilt svåra konflikter 

som berörde chefer på ett mer personligt plan kunde känslor och tankar i relation till 

konflikter i arbetet inverkade på livet utanför arbetet. Huruvida dessa konflikter fick negativa 

effekter på hälsa var inget som tydligt framgick av vårt resultat. Men det var tydligt att 

konflikter kunde inverkar på informanternas välmående på arbetsplatsen så väl som utanför. 

Konflikter upplevdes ofta som svåra och emotionellt problematiska (jfr Sonnentag, Unger, 

Nägel, 2015). 
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Resultatet visade att emotioner och konflikter var något som var tätt sammanlänkat (jfr Bell, 

Song, 2005). Det handlade framför allt om hur chefer utifrån sin roll förhöll sig till och gav 

utryck för sina emotioner. Hur detta inverkade på den sociala interaktionen vid 

konfliktsituationer.  Men också att konflikter alltid ledd till någon typ av emotionell reaktion 

hos medarbetar och chefer. Emotioner i arbetslivet presenterades som ett område som hade 

stor betydelse för såväl individer som organisationer (jfr Ashkanasy, Daus, 2002). 

 

Sammanfattningsvis går det att se många likheter mellan vårt resultat och den tidigare 

forskningen. Konflikter är på många sätt en närvarande del av chefers arbetssituation där de 

utifrån sin roll förväntas hantera dessa.  Konflikter är något som berör individerna som verkar 

inom organisationerna och på så sätt berörs också organisationerna. I relation till den tidigare 

forskningen anser vi att vår studie har bidragit med att belysa fenomenet ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv kring chefens roll vid konflikter och konflikthantering i arbetet. 

Den tidigare forskningen har på många sätt missat detta då den haft en psykologisk eller 

organisationspsykologiskt inriktning när fenomenet studerats. 

 

6.4 Problematisering av metod 

En svaghet med tillvägagångssättet finns då den huvudsakligen utgår från färdiggjorda frågor 

vilka begränsar möjligheten för informanterna att själva tillföra nya perspektiv eller frågor i 

någon större utsträckning (Aspers, 2011, s143). En öppnare intervjumetod med mål att hela 

tiden utveckla samtalet skulle kunna generera ny empirisk fakta som vi inte kan få fram när 

samtalet utgår från färdiga frågor. Skulle i stället en tematisk öppen intervju använts finns 

möjligheterna att vårt resultat blivit annorlunda. En öppen intervju ger informanten ännu 

bättre möjligheter att dela med sig av sina unika upplevelser. Dock ger en helt öppen intervju 

ett större och mera ostrukturerat material att jobba med. Utifrån de resurser vi haft tillgång till 

och förfogat över för uppsatsskrivandet togs beslutet att bygga studien på en semistrukturerad 

intervjumetod.  

 

I stort fungerade de valda teorierna väl för att skapa förståelse kring fenomenet som 

studerades. En av det delar i teorin som var svårast att dra paralleller till var Djupt och ytligt 

skådespel. Detta kan ha berott på att frågorna inte var utformade på ett sådant sätt att det inte 

berörde dessa ämnen. Det kan också orsakats av att vi inte hade fått informanternas förtroende 

fullt ut och att detta var ett ämne som var svårt att beröra. Vi upplevde att det var svårt att 
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komma in på hur cheferna förhöll sig till de egna känslorna för flera informanter. Djupt och 

ytligt skådespelande skulle kunna vara lättare att studera med hjälp av deltagande observation 

i kombination med bättre konstruerad frågor. 

 

Författarna till uppsatsen kan ha bidragit med en negativ inverkan på studiens resultat. En 

negativ effekt kan uppkomma när informanten medvetet eller omedvetet bidrar till resultatet 

på ett felaktigt sätt. Informanten kan ha sett upp till oss som genomför studien och vill vara 

oss till lags. Informanten kan ha svarat på våra frågor som denne tror han eller hon bör svara 

eller förväntas svara i sammanhanget. Informanten kan även ha för avsikt att försköna bilden 

av sig själv inför oss. En försköning som kringgår den egentliga sanningen och ger ett 

felaktigt svar. Informanterna vi intervjuat har anledning till att vilja försköna sina svar. En 

god chef ska och bör normativt i samhällets ögon uppträda på ett visst sätt. Om informanten 

vill visa upp en så bra bild som möjligt av sig själv i rollen som chefs finns det anledning för 

oss att i alla fall överväga vissa förskönande och därmed felaktiga svar från informanterna. 

Informanten kan även känna press från sin arbetsgivare att ge en så bra bild av verksamheten 

som möjligt. En bild som inte stämmer med verkligheten. 

 

Förstudien som genomfördes anser vi har höjt kvalitén på undersökningen. 

Efter att fått kontakt med fältet i samband med förstudien och inhämtat empirisk fakta gjordes 

ändringar till det bättre när det gäller syfte och frågeställningar. Även intervjuguiden fick en 

ny struktur med modifierade frågor vilka byggde på den nya empirin. 

 

Sättet att förhålla sig till informanterna har varit formellt och akademiskt, både i skrift och tal. 

Vi har i interaktionen med informanterna medvetet förmedlat en seriös bild av 

undersökningen och att informanterna är en viktig del i denna. Vi har upplevt att samtliga 

informanter tagit sin medverkan på största alvar vid intervjutillfället och ansträngt sig i en 

positiv bemärkelse när de svarat på våra frågor. Vi har också varit noga med att informera 

deltagarna om undersökningens etiska övervägande och genomfört samtliga intervjuer utifrån 

ett och samma upplägg. Upplägget har varit att upplysa om undersökningen men även basera 

intervjun på intervjuguiden vilken har använts på samma sätt vid samtliga intervjuer. Vi har 

försöket att vara så tydliga som möjligt när det gäller att förmedla fakta och våra intentioner i 

kommunikationen med informanterna. Målet med studiens upplägg och genomförande har 

varit att bidra positivt till trovärdigheten. 
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6.5 Implikationer av studien och vidare forskning 

Fenomenet konflikter i arbetslivet utifrån chefens roll är något som behöver studeras mera. Vi 

har i vår studie enbart belyst ett fåtal men intressanta aspekter av fenomenet. Vi anser dock att 

resultatet av denna studie har bidragit med att skapa förståelse kring hur chefer skapar mining 

i relation till sin roll i den sociala interaktionen på arbetsplatser vid konflikter. Det är viktigt 

att uppmärksamma hur det arbetet som chefer utför vid konfliktsituationer kan inverka på 

välmående för individer såväl som grupper inom organisationer, inte minst chefer själva. Det 

är särskilt viktigt att belysa hur chefer skulle kunna påverkas av arbetet med konflikter där de 

åsidosätter sina egna känslor för att uppfylla organisationers intressen. 

 

 En tillämpning av denna studie skulle kunna hjälpa till att skapa förståelse för de behov som 

chefer upplevde i relation till detta arbete. Chefsrollen är på många sätt kontrollerad av olika 

antaganden om hur de förväntas agerar och bete sig i arbetslivet. Detta gör att de inte är fria 

att spontant utrycka vad de känner, då de upplevde att detta kunna störa relationen till 

medarbetarna. Därför höll de ofta tillbaka med vad de egentligen kände i interaktionen med 

medarbetarna vilket kunde leda till att de behövde ventilera hur de egentligen upplevde att de 

kände. Att hitta förtrogna personer att ventilerar med upplevdes i vissa fall som problematiskt. 

Därför skulle det vara lämpligt med mer formella möjligheter för chefer att ventilerar de 

känslor som uppkommer i det dagliga arbetet. 

 

Vid analysen av materialet kunde vi se att det mellan informanterna på många sätt fanns 

skillnader hur de förhöll sig till emotioner vid konflikter, men att vissa mönster framträdde. 

Något som var intressant var att det verkade finnas en skillnad mellan hur kvinnor respektive 

män förhöll sig till de egna och andras emotionella upplevelse vid konflikter. Kvinnor 

verkade generellt sätt förhålla sig mer öppet till att visa de egna känslorna vid en 

konfliktsituation än vad männen i studien gjorde. Vi anser därför att förslag till vidare 

forskning skulle kunna vara att studera detta ur ett genusperspektiv. 

 

När vi analyserade delen om rollteorier och hur informanterna svarat kunde vi inte se något 

mönster eller konsekvent användande av att gå in i en medveten roll. Medvetet rollspelande 

som chef användes inte i den omfattning som vi trott. Bara ett fåtal av informanterna sade sig 

medvetet i vissa sammanhang använda sig aktivt av rollspelande för att få fram sitt budskap 

till sina medarbetare. Analysen visar vidare att några chefer omedvetet spelad en viss roll på 

ett eller annat sätt och någon chef sade sig medvetet avstå från rollspelande. Kanske skulle vi 
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ha fått ett annat resultat om frågorna hade formulerats på ett annat sätt. Förslag på vidare 

forskning är att genomföra en kvantitativ studie för att få reda på i vilken omfattning rollteorin 

faktiskt används medvetet av chefer och även se om medvetet rollspelande är könsrelaterat på 

något sätt. Det vore även intressant att studera mer ingående hur konflikter i arbetet inverkar 

på relationen mellan arbetslivet och privatlivet. Detta var något som vårt resultat berörde 

ytligt men det verkade finnas en intressant koppling mellan konflikter i arbetslivet och 

inverkan på privatlivet. Vissa informanter gav uttryck för att de under sin verksamhet i 

arbetslivet fått en allt större erfarenhet kring konflikter och hur de ska hantera dessa. Utifrån 

detta vore det intressant att närmare studera hur erfarenheten i arbetslivet inverkar på 

upplevelsen av konflikter utifrån chefsperspektivet. 

 

Konflikter är en del av mänsklig social interaktion. Det är inte bara ett fenomen som är 

närvarande i organisationer inom arbetslivet utan alla olika typer av organisationer där 

människor interagerar socialt. Konflikter kan upplevas som att det inverkar positivt på den 

sociala interaktionen inom organisationer där de berikar och leder till utveckling för individer 

såväl som organisationerna i stort. Men det kan också ha negativa effekter för individer och 

organisationer då det blir ett hinder för organisationers funktionalitet. Konflikter som 

fenomen kommer alltid att vara närvarande så länge olika individer med olika, viljor, 

värderingar och världssyn möts och interagerar. Att hantera konflikter och rikta bort dem från 

det negativa och destruktiva till något mer konstruktivt blir en viktig faktor för att 

organisationer ska fungera. Det är här som chefer får en viktig roll där de verkar för att 

individerna inom organisationer jobbar mot samma mål. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Informatinsbrev 

Förfrågan om medverkan i studie vid Uppsala universitet 

Hej! 

Vi är två studenter som skriver kandidatuppsats för examen i beteendevetenskap med inriktning socialpsykologi 

vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Vi kommer att genomföra en studie under höstterminen 

2015. Ämnet vi vill studera är hur chefer förhåller sig till och löser konflikter på sin arbetsplats. Vi är också 

intresserade av hur chefer ser på konflikters inverkan på deras arbets- och privatliv. 

Vi söker chefer som vill bidra med egna erfarenheter och kompetens på detta område. 

Studien genomförs med hjälp av kvalitativa intervjuer som beräknas ta ungefär 45 minuter. Om du är intresserad 

av att delta kommer du att få svara på öppna frågor där du får ge din syn på ämnet konflikthantering i arbetslivet 

utifrån en chefs perspektiv. 

Intervjun kommer att genomföras när det passar dig under vecka 48-49. Den kommer att ske på din arbetsplats 

eller på annan plats efter dina egna önskemål. Inspelningarna kommer att förvaras på lösenordskyddade 

hårddiskar och i intervjuutskriften kommer uppgifter som kan leda till identifiering att tas bort. Du kommer att få 

en utskrift av intervjun skickad till dig. Du kommer även att få ta del av hela den färdiga undersökningen med 

empiriska data och slutsatser. 

Om du har frågor om studien i sig eller har andra funderingar när det gäller din medverkan är du välkommen att 

kontakta oss. 

Pär Persson 

Per.Persson.0898@student.uu.se 

Tel: 07xxxxxxxxx 

Hugo Hjorter 

Hugo.Hjorter.4482@student.uu.se 

Tel: 07xxxxxxxxx 

Handledare 

Clara Iversen 

clara.iversen@soc.uu.se 

Tel: 018-471-1501 
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Bilaga 2.Intervjuguide 
 

Syftet med uppsatsen: Är att undersöka hur chefer upplever konflikter och konflikthantering 

i arbete. Det som vi är intresserade av är exempelvis vilka förväntningar det finns på chefens 

roll, vilka känslor som en konflikt/konflikthantering kan ge uppkomst till för chefer, hur 

chefer upplever att vara konflikt lösare? 

 

Presentera hur intervjun kommer att gå till. 

Öppna frågor att resonera kring. 

 

Presentera etiska riktlinjer som vi förhåller oss till 

Du kan avbryta när du vill och det är helt frivilligt att delta.  

Om du har några frågor är det bara att ställa dem när som helst. 

Är det okej att vi spelar in intervjun ? 

Materialet kommer enbart att användas i forskningssyfte. Inte spridas vidare. 

 

Efter intervjun: 

Vem har tillgång till materialet: Vi och lärare till hela transkriberingen  

Vissa citat kommer att bli allmänna. 

Hur vi behandlar det: Transkriberar och omarbetar så att det blir svårare att urskilja vem du 

är, inte helt anonymt men konfendetiellt. 

Förvaring av material: Kommer att förvara inspelningarna på lösenordsskyddade 

hårddiskar. Ingen annan kommer ha tillgång till inspelningarna. 

Om du vill skicka vi gärna det färdiga uppsatsen när den är klar i Januari. 

 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du jobbat som chef? 

Hur länge har du jobbat med nuvarande uppdrag som chef ? 

Kan du berätta kort vad ditt jobb går ut på? 

 Vad är mest utmanande med ditt jobb? 

Vad är det roligaste med ditt jobb? 
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Frågor till frågeställning 1 

 Tema: Konflikthantering 

 

 1. Hur är din syn på konflikthantering i arbetet (avsiktligt mycket öppen 

 fråga) 

  Vad är viktigt att tänka på vid konflikthantering? 

 

 2. Hur löser du en konflikt ? 

   

Vilket tillvägagångsätt används? 

 

 3. Vilka typer av konflikter är vanligast ? 

   

Vad är vanligaste orsaken till konflikter i arbetet? 

 

 4. I vilken omfattning förekommer konflikter på arbetsplatsen ? 

  

 

 5. Någon typ av förhållningssätt (strategi) som fungerar bäst vid en 

 konflikt ? 

  

 

 6. Vilka konsekvenser får en konflikt på arbetsplatsen ? 

  Nedgång i produktionen (arbetskapaciteten) ? 

  Relationen med och mellan medarbetare - förstärks / försvagas ? 
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Frågor till frågeställning 2 

 Tema: Individuell upplevelse av konflikter och konflikthantering i arbetet 

 

 1. Vilka känslor väcks hos dig i samband med konflikter ? 

   

 Underfrågor: 

 Hur upplever du som chef att det är att hantera konflikter ? 

 

 Vilka känslor upplever du i samband med konflikter i arbetet ? 

 

 Hur upplever du att känslor påverkar dig i din roll som chef och 

 beslutsfattande/konflikter ? 

 Hur upplever du att du behöver kontrollera dina egna känslor vid en 

 konflikthantering ? 

 

 Måste du ibland sätta dina egna känslor åt sidan - för att det är en del av 

 jobbet (vid konflikter - företaget går före egna känslor) ? 

 

 Upplever du att du behöver hantera andras människors förväntningar eller 

 känslor vid en konflikt (Om ja, hur ser du på det ) ? 

 

 Hur resonerar du kring fördelar och nackdelar med känslor i samband med 

 konflikter och beslut ? 

 

 Känner du att konflikter påverkar ditt privatliv ? 

  Kan det bli krockar mellan din roll som chef och ditt privatliv ? 
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2.  Din roll som chef vid konflikter och konflikthantering 

  

 Underfrågor: 

 Vilka förväntningar har du på dig själv - vid konflikthantering ? 

  

 Hur upplever du att andra ser på din roll som chef ? 

 

 Vilka förväntningar känner du att det finns på dig från dina medarbetare ? 

 

 Vid konflikter eller konflikthantering - förbereda dig på något speciellt sätt - 

 går du in i situationen på något speciellt sätt (roll) ? 

 

 Tar du hjälp av någon vid konflikter och konflikthantering (stöd av team, 

 medarbetare, prata om det, ventilera) ? 

  

 Hur fri är du i din roll som chef med beslut ? 

  

 Hur ser du på din roll som chef i relation till vem du är som person ? 

 

 

3. Kan du berätta om ett tillfälle då du själv tycker att du hanterat en konflikt på ett bra 

sätt ? 

Underfrågor: 

Orsak till konflikten ? 

Hur löstes konflikten ? 

 

 

 

 


