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Abstrakt
Konflikter  utgör  en  stor  del  av  första  linjens  chefers  arbete.  Konflikter  är  både  oundvikliga  och
nödvändiga för att en organisation och dess anställda ska kunna utvecklas och förändras.  Män och
kvinnor som är chef på första linjen kan ha olika förutsättningar för att kunna hantera konflikter och
det kan även finnas olika förväntningar och föreställningar som påverkar hur de upplever och hanterar
konflikter.  Det  har  bedrivits  forskning  på  områden  men  få  har  studerat  konflikthantering  med  en
genusteoretiskt ansats. Syften med denna studie är att undersöka hur genus konstrueras i första linjens
chefers berättelser om konflikter och konflikthantering på arbetsplatsen. För att besvara syftet används
tre  frågeställningar:  Hur  konstrueras  genus  i  första  linjens  chefers  berättelser  om konflikter  bland
anställda på arbetsplatsen? Hur konstrueras genus i första linjens chefers berättelser om deras hantering
av konflikter på arbetsplatsen? Hur konstrueras genus i första linjens chefers berättelser om hinder och
möjligheter  att  hantera  konflikter  på  arbetsplatsen? Studien  vilar  på  en  narrativ  grund  med  semi-
strukturerade intervjuer som insamlingsmetod. Det insamlade materialet kodades och tematiserades.
Resultaten  analyserades  med  hjälp  av  Jordans  teori  om  konfliktnivåer  och  Ackers  teori  om
genusprocesser. I studiens analys gick det att urskilja en kvinnlig underordning och manlig överordning
där de anställda kvinnornas egenskaper beskrivs i mer negativa ordalag i jämförelse med männens.
Därigenom  synliggörs  hur  kvinnorna  beskrivs  som  avvikande  och  männen  blir  norm  i
konfliktsituationer. Chefernas konflikthantering var densamma oavsett om det var män eller kvinnor
inblandade  med  undantag  för  att  de  tenderade  att  samtala  mer  med  de  underanställda  kvinnorna.
Cheferna  praktiserar  både  vad  som kan  anses  vara  manligt  men  framförallt  kvinnligt  ledarskap  i
konfliktsituationer. Ett hinder i chefernas konflikthantering var deras stereotypa föreställningar om män
och  kvinnors  agerande,  beteende  och  önskningar.  I  relation  till  mina  forskningsfrågor  kunde  tre
övergripande slutsatser dras. Genus har betydelse för hur chefer beskriver konflikter bland anställda på
arbetsplatsen.  Vidare  har  genus  betydelse  för  hur  konflikter  hanteras  och  genus  både  hindrar  och
möjliggör första linjens chefers konflikthanterande arbete. 

Nyckelord: genus, konflikthantering, konflikter, första linjens chefer, anställda
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1. Inledning
En  betydande  del  av  första  linjens  chefers  arbete  går  till  att  hantera  konflikter  på

arbetsplatsen. Konflikter kan vara allt ifrån små oenigheter till fysiskt handgemäng och de

uppstår  i  alla sociala  sammanhang (Brahnam, Margavio,  Hignite,  Barrier & Chin 2005, s

204). Konflikter behöver inte bara vara negativt  Oenigheter, dispyter eller motsättningar kan

om de  hanteras  rätt  leda  till  att  kommunikationen,  innovationen  och  kreativiteten  ökar  i

organisationen (Plocharczyk, 2006, s 98). Konflikter är både oundvikliga och nödvändiga för

att en organisation och dess medlemmar ska kunna utvecklas och förändras. Vid god hantering

kan konflikter bidra till organisationers framgångar men vid felaktig eller utebliven hantering

kan de istället eskalera och skapa en destruktiv ohanterlig arbetsmiljö (Plocharczyk, 2006, s

98).  Första  linjens  chefer  har  en  komplex  roll.  De måste  tillgodose  behov  som kommer

uppifrån ledningen men också nedifrån arbetsgruppen och kunna kommunicera med båda

parter. (Cooper & Boice-Pardee 2011, s 36). Chefer på första linjen har ofta ett stort ansvar

men  litet  handlingsutrymme  och  till  deras  uppgifter  hör  att  hantera  konflikter  bland

underanställda  (Roche & Teague 2012, s 235; Ljungström & Sagerberg 2012, s 18). 

Ledarskap är traditionellt sammankopplat med manliga beteenden och egenskaper, vilket kan

skapa förväntningar på att både män och kvinnor ska praktisera ledarskap enligt den manliga

normen (Alvesson & Billing 2007, s 148, 165). En förklaring till att kvinnor har svårare att få

tillgång  till  dessa  positioner  och  att  de  inte  får  samma  möjligheter  till  att  utöva  ett  bra

ledarskap är  att  de bedöms utifrån  en normerande bild  där  den  idealiska  ledaren  är  man

(Keisu, 2009, s 4, 28). Män och kvinnor som är chef på första linjen kan därmed har olika

förutsättningar för att kunna hantera konflikter. Det kan även finnas olika förväntningar och

föreställningar som påverkar hur de upplever och hanterar konflikter och dessa föreställningar

och förväntningar  påverkar  även hur  underanställda  förhåller  sig  till  män och kvinnor  på

chefsposition i konfliktsituationer. Kvinnor på chefsposition måste dessutom förhålla sig till

de motstridiga idealen att vara både kvinna och ledare vilket traditionellt varit två  oförenliga

roller (Alvesson & Billing 2007, s 165). 

Konflikter och dess konsekvenser kan vara förödande för både individer och organisationer.

Arbetsplatskonflikter kan leda till sjukskrivningar men även till ökad personalomsättning och
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ineffektivt arbete (De Dreu & Beersma 2005, s 106; Lennéer Axelsson & Thylefors 2005, s

21). Det finns ett hårt tryck på företag och organisationer att vara konkurrenskraftiga och

därför bör det ligga i organisationers intresse att kunna hantera konflikter på ett konstruktivt

sätt för att undvika negativa konsekvenser på både individ- och organisationsnivå (Breaugh &

Frye 2008, s 345; De Dreu & Beersma 2005, s 106). Det är även en viktig samhällsfråga då

lönearbete är stor del av människors liv och en för hög grad av konflikter kan leda till ohälsa

och sjukskrivningar (De Dreu & Beersma 2005, s 111).  Konflikthantering är en av första

linjens  chefers  många  ansvarsområden  och  föreställningar  om genus  kan  påverka  hur  de

uppfattar, hanterar och förväntas hantera konflikter. De negativa effekter arbetsplatskonflikter

har för individer, organisationer och samhälle gör detta relevant och intressant att studera. Det

finns  en  mycket  begränsad  mängd  forskning  om  konflikter,  genus  och  ledarskap  i

organisationers  lägre hierarkiska nivåer  (Jordan, 2013,  s  2;  Keisu,  2009,  s  4).  Genom att

undersöka hur första linjens chefer upplever och hanterar konflikter ur en genusperspektiv

hoppas  jag kunna synliggöra  genusmönster  i  invanda beteenden,  relationer  och  strukturer

kopplat till konflikter och ledarskap. Jag vill även bidra och inspirera andra till att fylla den

kunskapslucka som idag finns i ämnet.  

1.1 Syfte
Denna studie  kommer  att  behandla  första  linjens  chefers  upplevelser  och  erfarenheter  av

konflikter och konflikthantering ur ett genusperspektiv. Syftet med studien är att undersöka

hur genus konstrueras i första linjens chefers berättelser om konflikter och konflikthantering

på arbetsplatsen. För att besvara syftet används följande frågeställningar:

• Hur konstrueras genus i första linjens chefers berättelser om konflikter bland anställda

på arbetsplatsen?

• Hur  konstrueras  genus  i  första  linjens  chefers  berättelser  om konflikthantering  på

arbetsplatsen?

• Hur konstrueras genus i första linjens chefers berättelser om hinder och möjligheter att

hantera konflikter på arbetsplatsen? 

1.2 Definition av konflikt, första linjens chef och genus
Det  finns  flertalet  beskrivningar  av  begreppet  konflikt.  Denna studie  utgår  ifrån  Lennéer

Axelsson och Thylefors (2005, s 214) definition.  Ordet konflikt kommer från det latinska
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ordet  conflictus  som betyder  sammanstötning,  motsättning,  en  kamp mellan  olika  krafter

(Lennéer Axelsson & Thylefors 1996, s 13). En konflikt uppstår när det finns svårigheter med

att förena parters olika intressen och behov men även då det finns parter med samma intressen

och behov som inte kan tillgodoses samtidigt (Lennéer Axelsson & Thylefors 2005, s 214).  

En första linjens chef har det direkta ledarskapet för de anställda som inte själv har ledande

befattningar. De befinner sig längst ner i hierarkin av chefer och har en mellanställning mellan

obefordrad personal och högre chefer (Stenlund & Torgén 2006, s 1). I studiens resultat och

analysdel kommer första linjens chef användas synonymt med chef för läsvänlighetens skull.

En  central  aspekt  i  studien  givet  syftet  är  förstås  genus  Jag  utgår  ifrån  ett  doing-gender

perspektiv där genus förklaras som socialt och kulturellt skapade skillnader mellan könen.

Genus betraktas som något man gör, snarare än något man är (West & Zimmerman 1987, s

125). Kvinnor och män har medvetet och omedvetet lärt sig vad det innebär att vara man eller

kvinna och uttrycker genus genom vardagliga handlingar (West & Zimmerman 1987, s 137).

När vi agerar har vi andras reaktioner i åtanke och  strävar efter att framföra och uttrycka

genus på ett lämpligt eller accepterat sätt (West & Zimmerman 1987, s 135-137). Det betyder

inte att individer är tvingade att uppträda enligt normen men de måste ständigt förhålla sig till

den. Genus är inte konstant utan en ständigt pågående och föränderlig process som skapas och

förändras i sociala sammanhang (West & Zimmerman 1987, s 137).

1.3 Disposition 

Studien är uppdelad i sex kapitel. Med det första kapitlet vill jag introducera läsaren i ämnet

och  presentera  studiens  syfte  och  frågeställningar.  I  nästkommande  kapitel  presenteras

studiens  teoretiska  utgångspunkter  och  i  det  tredje  kapitlet  placeras  studien  i  relation  till

tidigare forskning. Det fjärde kapitlet redovisar och motiverar den valda metoden. I det femte

kapitlet presenteras studiens resultat  och analys och i det sjätte kapitlet ges en avslutande

diskussion. 

2. Teoretisk referensram 
Nedan  presenteras  de  teorier  och  modeller  som  kommer  ligga  till  grund  för  analysen.

Inledningsvis  redovisas  Jordans  (2013)  konfliktnivåer  och  därefter  genusteori  och  Ackers

(1992)  modell  om  genusprocesser.  Slutligen  presenteras  en  integrering  av  både  Jordan
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konfliktperspektiv och Ackers genusperspektiv för att visa hur dessa kan kopplas samman och

användas för att undersöka hur genus skapas i första linjens chefers berättelser om konflikter

och konflikthantering. 

2.1 Konfliktnivåer
Jordan (2013, s. 2) beskriver tre olika nivåer där arbetslivets konflikter kan uppstå genom en

samverkan  av  omständigheter.  Dessa  är:  individnivå,  relationsnivå  och  systemnivå.  De

inblandade parterna kan ha olika uppfattningar om vad som orsakat konflikten vilket betyder

att de även kan ha olika åsikter om hur konflikten bör hanteras. När konflikter ska hanteras är

det därför viktigt att undersöka hur de skapats och var de utspelar sig. 

På individnivån är individernas livssituation, beteendemönster och personlighet centralt och

hur  dessa  bidrar  till  konflikt.  På  denna  nivå  anses  någon  eller  några  av  de  inblandade

personerna vara orsaken till konflikt och åtgärderna riktas således mot dem. Åtgärderna kan

exempelvis  vara  att  sätta  gränser,  hota  med  konsekvenser  eller  omplacera  personen  eller

personerna i fråga (Jordan, 2013, s 2). På relationsnivån så anses konflikter uppstå i relationen

mellan  individerna.  Kommunikationsproblem,  olika  intressen,  skilda  personligheter  eller

svårfungerande relationer ses som orsaken till  konflikt.  Konflikter på denna nivå ses som

något som ska lösas eller redas ut (Jordan, 2013, s 2). På systemnivån ligger fokus på hur

arbetsorganisationen, resursfördelningar, organisationskultur m.m. bidrar till konflikt. Brister i

organisationen, så som otydliga mål och strategier, oklar rollfördelning och svagt ledarskap

ses  som  orsaker  till  konflikt.  Konflikterna  på  denna  nivå  hanteras  genom

organisationsutveckling,  det  vill  säga  att  försöka  åtgärda  de  upplevda  bristerna  i

organisationen (Jordan, 2013, s 3).  

Konflikter  kan  således  uppkomma och utspelas  sig  på  tre  olika  nivåer  och  därför  är  det

relevant att undersöka hur individnivån, relationsnivån och systemnivån bidrar till konflikt.

Därefter  kan  hanteringen  anpassas  till  individnivån  (samtal  eller  åtgärder  riktade  mot

individer), relationsnivån (reda ut olösta frågor eller problem), systemnivån (förändringar i

organisationen) eller en kombination av de tre nivåerna (Jordan, 2013, s 3).

2.2 Genus i organisationer
Begreppet  genus används för att  beskriva socialt  och kulturellt  skapade skillnader  mellan
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könen.  Kvinnor  tillskrivs  ofta  egenskaper  så  som  omhändertagande,  känslomässiga  och

passiva medans män anses vara aktiva, driftiga och rationella. (Hirdman, 2003, s 12, 14-15;

Chancer & Watkins 2009, s 32-33). Dessa förväntningar på hur män och kvinnor borde vara

och agera påverkar också hur män och kvinnor faktiskt agerar (Eagly & Karu 2002, s 573-75).

Människor strävar efter att framföra och uttrycka genus på ett lämpligt sätt och måste förhålla

sig till  rådande normer.  Genus är inte konstant utan en ständigt pågående och föränderlig

process som skapas och förändras i sociala sammanhang (West & Zimmerman 1987, s 137). 

Acker (1992, s 252) menar att skapandet av genus är en del av den vardagliga praktiken inom

organisationer. Hon anser att genus är situations- och kontextberoende vilket betyder att genus

kan  se  olika  ut  i  olika  organisationer.  Acker  (1992,  s  252)  talar  om  fyra  samverkande

genusprocesser  inom  organisationer  som  kan  användas  för  att  analysera  och  beskriva

genusmönster. Dessa är  struktur, symboler, interaktion och individers meningsskapande (se

figur 1).

Figur 1. Ackers genusprocesser.

Den första processen i figuren är skapandet av genusuppdelning i organisationers struktur.

Vardagliga  organisatoriska  praktiker,  procedurer  och  aktiviteter  skapar  uppdelningar  av

manligt och kvinnligt gällande t.ex. arbete, löner, hierarkier och makt (Fogelberg Eriksson,

2005, s 34). Genusuppdelningen uppstår i det organisatoriska arbetet i form av till exempel

rekrytering, befordran, utvärdering och bestämmande kring regler och rutiner. Chefer som tar

beslut i dessa ärenden är med och återskapar (eller ibland bryter) genusmönster både genom

medvetna och omedvetna handlingar (Acker, 1992, s 252). Den andra processen rör skapandet

av symboler, bilder och former av föreställningar som används för att förklara, rättfärdiga och

ibland motsätta sig genusuppdelning. Exempelvis så brukar organisationer och dess ledare

ofta  beskrivas  enligt  den  manliga  stereotypen.  Det  är  fokus  på  effektivitet,  aggressivitet,

5

SymbolerStruktur

Individers 
meningsskapande

Interaktioner



styrka  och  målmedvetenhet  vilket  är  egenskaper  som ofta  tillskrivs  män.  Den maskulina

bilden av en framgångsrik ledare kan både vara implicit och explicit och fungerar som en

målbild  för  anställda  att  sträva  mot.  Detta  påverkar  även  organisationskulturen  till  att

uppmuntra beteende kopplat till maskulinitet (Acker, 1992, s 253; Fogelberg Eriksson, 2005, s

35). Den tredje processen är interaktion mellan individer. Interaktion sker mellan människor

av samma eller olika kön och mellan människor på samma eller olika hierarkiska nivåer. I

interaktion skapar och upplever individer över- och underordning, allianser och exkludering.

Genus skapas och bekräftas i det vardagliga arbetet genom interaktion (Acker, 1992, s. 253).

Den  fjärde  processen  handlar  om  individers  meningsskapande  i  försöken  att  förstå

organisationens genusstruktur och vilka attityder och beteenden som accepteras och krävs av

individen  (Acker,  1992,  s  253).  De  anställda  bedömer  vad  som är  lämpligt  manligt  och

kvinnligt beteende och anpassar sina handlingar efter detta (Acker, 1992, s 254). 

En kritik  mot Ackers teoretiska modell  är  att  den centrala  könsuppdelningen leder  till  en

dikotomisk modell där manlighet och kvinnlighet alltid konstrueras i relation till varandra och

fokus hamnar ofta på dominansförhållanden och ojämlikhet (Fogelberg Eriksson, 2005, s 37).

Ackers  modell  har  även kritiserats  för  att  vara  för  statisk  och  på  så  sätt  inte  öppnat  för

förändringar i processerna (Keisu, 2009, s 74). Som ett svar till den sistnämnda kritiken har

det lyfts fram att förändringar inte behöver äga rum samtidigt i de fyra processerna. Genom

att studera processerna både separat och som en helhet kan analyser av organisationer bli mer

dynamiska. Exempelvis behöver förändringar i strukturprocessen inte nödvändigtvis leda till

förändringar i de övriga tre processerna (Fogelberg Eriksson, 2005, s 34, 37).  

Jag finner Ackers (1992) teori mycket användbar för att analysera hur genus konstrueras i

första linjens chefers berättelser om konflikter och konflikthantering. Jag kommer att studera

hur genus konstrueras i chefernas berättelser genom de fyra processerna i relation till de tre

konfliktnivåer som Jordan (2013) beskriver. I nästa avsnitt kommer jag visa hur dessa två

perspektiv kan kopplas samman.

2.3 Konfliktnivåer och Genusprocesser
Jordans (2013) beskrivning av konfliktnivåer går att koppla samman med Ackers (1992) teori

om  genusprocesser.  Konflikter  som  utspelar  sig  på  individnivån  kan  studeras  utifrån

genusprocessen om individers meningsskapande. Jordan talar om hur individers livssituation,
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beteendemönster  och  personlighet  bidrar  till  konflikter  medan  Acker  talar  om  hur

genusmönster  skapas  utifrån  individers  meningsskapande  som  ges  uttryck  genom  deras

attityder  och beteenden.  På samma sätt  kan konflikter  som utspelar  sig  på relationsnivån

analyseras ur ett genusperspektiv med hjälp av genusprocessen om interaktion. Jordan tar här

upp  konflikter  som  skapas  i  relationer  mellan  individer  och  Acker  lyfter  i  sin  tur  upp

genusskapandet  genom  individers  interaktion.  Jordans  sista  konfliktnivå  fokuserar  på

konflikter som uppstår och utspelar sig på systemnivå. Denna nivå inbegriper både Ackers

symbol- och strukturprocesser. Jordan talar om hur arbetsorganisationens struktur, kultur och

praktiker bidrar till konflikt vilket går att koppla till Ackers beskrivning om genusuppdelning

i organisationers praktik och skapande av symboler. För att illustrera hur Jordans teori om

konfliktnivåer kan kopplas till Ackers genusprocesser har jag skapat en integrerad modell. 

Figur 2. Genusprocesser och konfliktnivåer

Figuren som presenterats ovan är en förenkling av de två perspektiven som gjorts för att visa

på deras likheter och gemensamma användningsområden men precis som Acker  (1992) och

Jordan  (2013) poängterar så är dessa nivåer och processer i praktiken sammanflätade och

måste ses  i  sitt  respektive  sammanhang.  Modellen  syftar  till  att  visa  hur  jag kommer att

integrera  konfliktperspektivet  med genusperspektivet  i  studiens  analys.  Då mitt  empiriska

material  består  av  första  linjens  chefers  berättelser  om  konflikter  och  konflikthantering

kommer  jag  studera  om  och  vad  i  deras  berättelser  som  kan  kopplas  till  respektive

konfliktnivå och genusprocess.

3. Konflikter ledarskap och genus
I detta kapitel kommer forskning om konflikter, ledarskap och genus presenteras. Det finns

studier  som behandlar  arbetsplatskonflikter  men  jag  har  inte  funnit  någon forskning  som

undersöker  hur  genus  konstrueras  i  första  linjens  chefers  berättelser  om  konflikter  och
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konflikthantering. Även om tidigare studier skiljer sig från min så kommer nedan ett utdrag ur

tidigare forskning presenteras för att visa på dagens forskningsläge inom konflikthantering

samt ledarskap kopplat till genus.

3.1 Könsskillnader och konflikter
Större  delen  av  forskningen  om konflikthantering  utgår  ifrån  modeller  som kategoriserar

individers sätt att hantera konflikter. En modell som ofta används är Thomas (1988, s 432)

konflikthanteringsmodell.  Det  är  en  tvådimensionell  modell  som  utgår  ifrån  partens

samarbetsvilja  (viljan  att  tillgodose  den andra  partens  behov)  och egenintresse  (viljan  att

tillgodose sina egna behov). Dessa två dimensioner skapar fem olika konflikthanteringsstilar.

Den  konkurrerande  stilen  (låg  samarbetsvilja  och  högt  egenintresse)  är  ett  försök  att

tillfredsställa sina egna behov på den andres bekostnad. Dess motsats är den tillmötesgående

stilen  (hög  samarbetsvilja  och  lågt  egenintresse)  där  parten  sätter  sina  egna  behov  och

intressen åt sidan till förmån för den andra parten. Parter som använder en undvikande stil

(låg  samarbetsvilja  och  lågt  egenintresse)  försummar  båda  parters  behov  eller  intressen

genom att kringgå eller skjuta upp konflikten. Den samarbetande stilen (hög samarbetsvilja

och högt egenintresse) är ett försök till att hitta en lösning som helt uppfyller båda parters

behov. Den sista konflikthanteringsstilen är kompromissande (ett medelvärde gällande både

samarbetsvilja  och egenintresse)  där  parten försöker  hitta  en neutral  uppgörelse som bara

delvis uppfyller båda parters intressen (Thomas, Thomas & Schaubhut 2008, s 152). 

Vilken strategi som används beror på individen eller partens intresse av att tillgodose sina

egna och andras  behov och intressen.  Social  läggning,  tidspress och behov av makt  eller

social  tillhörighet  är  exempel  på  faktorer  som  påverkar  både  samarbetsviljan  och

egenintresset.  Vilket  intresse  individen  har  och  vilken  strategi  denne  använder  beror  på

personlighet, situation och sociala omständigheter (De Dreu & Beersma 2005, s 107; Thomas,

et  al.  2008,  s  152).  Det  finns  forskare  som  menar  att  vissa  konflikthanteringsstilar  och

strategier är att föredra (Holt & DeVore 2005, s 168). Den samarbetande stilen anses då vara

den bästa metoden medan den undvikande stilen den sämsta. Detta synsätt delas inte av alla

utan det finns forskare som menar att  alla  stilar  kan vara användbara beroende på vilken

situation de används i.  Exempelvis kan det vara mer effektivt att  använda en undvikande

konflikthanteringsstil jämfört med en samarbetande i de kulturer eller situationer där det är

viktigt att visa varandra respekt (Holt & DeVore 2005, s 169). 
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Tidigare forskning som funnit skillnader i hur anställda män och kvinnor hanterar konflikter

visar att kvinnor undviker konflikterna i högre utsträckning jämfört med män (Brahnam et al.

2005, s. 204; Holt & DeVore 2005, s. 183, 185; Thomas et al. 2008, s 161). Kvinnor tenderar

även att kompromissa i konfliktsituationer medan män oftare är mer mån om att se efter sina

egna intressen i konflikten (Brahnam et al. 2005, s. 204; Holt & DeVore 2005, s. 183, 185;

Thomas et al. 2008, s 161). En förklaring till detta kan vara att män socialiserats till att vara

mer  aktiva  och  tävlingsinriktade  medan  kvinnor  socialiserats  till  att  vara  mer

relationsorienterade och passiva (Davis, Capobianco & Kraus 2010, s 511). 

Flertalet  studier  genomförda  på  individer  i  organisationers  högre  nivåer  som  studerar

könsskillnader visar att kvinnor och män på chefsposition hanterar konflikter på liknande sätt

(Brewer, Mitchell & Weber 2002, s 81; De Dreu, Evers, Beersma, Kluwer, & Nauta 2001, s

659;  Boonsathorn,  2007,  s  212).  Förklaringen  till  detta  anges  vara  att  det  är  individens

position i företaget som påverkar dennes hanteringssätt och inte kön (Brewer et al. 2002, s

81).  Både  män  och  kvinnor  som  innehar  högre  chefspositioner  är  mer  aktiva  i

konfliktsituationer. De tenderar att hantera konflikter genom att samarbeta och prioritera sina

egna  behov  i  högre  utsträckning  jämfört  med  deras  underanställda  som generellt  är  mer

benägna att vara tillmötesgående och undvika konflikter (Brewer et al. 2002, s 81; Davis et al.

2010, s 502; Thomas, et al. 2008, s 161). En anledning till detta anges vara att individer på

högre positioner har mer makt och handlingsutrymme jämfört med individer i organisationers

lägre hierarkiska nivåer vilket innebär att de har möjlighet och ibland krav på sig att ha en

mer aktiv konflikthanteringsstil (Holt & DeVore 2005, s 184).

Det finns studier som behandlar arbetsplatskonflikter och dess hantering och det har även

bedrivits forskning om konflikthantering kopplat till chefskap i organisationers högre nivåer.

Däremot finns det inte lika mycket forskning som berör första linjens chefer hantering av

konflikter.  Forskningen som behandlar konflikthantering fokuserar ofta på individers olika

konflikthanteringsstilar.  Studierna  är  ofta  kvantitativa  och  kategoriserar  individers  sätt  att

hantera konflikter efter  givna modeller. Genusperspektivet i  dessa studier berör eventuella

skillnader mellan könen gällande vilka konflikthanteringsstilar som används. Större delen av

tidigare forskning om chefer och konflikthantering består av amerikanska studier som saknar

en genusteoretisk ansats, vilket jag har. Min studie skiljer sig också från tidigare forskning då
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första  linjens  chefer  kommer  stå  i fokus  i  stället  för  anställda  eller  toppchefer.  Min

förhoppning  är  att  denna  studie  ska  bidra  till  ökad kunskap om hur  genus  konstrueras  i

ledarskapsutövande i organisationers lägre hierarkiska nivåer.

3.2 Ledarskap och genus 
Till  skillnad  mot  forskningsfältet  om konflikter  finns  det  en  mängd  tidigare  studier  om

ledarskap som har ett genusteoretiskt perspektiv även om denna forskning sällan behandlar

första linjens chefers upplevelser eller hantering av konflikter ur ett genusperspektiv. Nedan

presenteras  ett  utdrag  av  tidigare  forskning som studerat  hur  genus  konstrueras  i  chefers

omgivning och praktiska arbete. Presentationen av dessa studier är relevant dels eftersom jag

ämnar att studera konflikthantering som är en del utav chefers arbete men även eftersom jag

vill  undersöka  hur  genus  möjliggör  eller  hindrar  första  linjens  chefers  arbete  med

konflikthantering. 

Historiskt sett har kvinnans position varit i hemmet med ansvar för barn och hushåll medan

mannen har förvärvsarbetat  och försörjt  familjen (Alvesson & Billing 2007, s  62).  Denna

traditionella arbetsindelningen ligger till grund för dagens könsstereotyper inom arbetslivet.

De flesta arbeten är könsstämplade och anses passa män eller kvinnor olika bra (Alvesson &

Billing 2007, s 68, 99). Uppdelningen baseras på vad som anses krävas av ett arbete. Kvinnor

sammankopplas med arbeten som kräver omsorg och empati  eftersom de traditionellt haft

dessa ansvarsområden i hemmet medan männen anses passa bättre för arbeten som kräver

rationalitet, styrka och ledarskap (Alvesson & Billing 2007, s. 68; Chancer & Watkins 2009, s

32-33, 36). Eftersom ledarskap har sammankopplats med manlighet och manliga egenskaper

så ses kvinnor på ledande poster  som någonting ovanligt  eller  onaturligt.  Stereotyper  och

förutfattade  meningar  om  kvinnor  är  ofta  ett  hinder  för  kvinnors  avancemang  till

ledarskapspositioner och de kan även utgöra hinder för att kvinnor på dessa positioner ska

kunna praktisera ledarskap (Koenig, Eagly, Mitchell & Ristikari 2011, s 616-617). 

En  studie  av  Johnson,  Murphy,  Zewdie  och  Reichard  (2008)  belyser  konflikten  mellan

föreställningar om kvinnlighet och föreställningar om ledarskap. Resultatet visade att kvinnor

och män bedöms olika när de innehar samma ledarskapsposition. Framförallt mental styrka

men  även  sensitivitet  ansågs  vara  viktiga  egenskaper  hos  effektiva  ledare.  Kvinnor  på

chefsposition ansågs ineffektiva om de saknade någon av dessa egenskaper medan männen
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ansågs ineffektiva endast om de saknade styrka. Män på chefsposition kunde därmed sakna

sensitivitet utan detta inverkade negativt på synen av deras ledarskap. Författarna menar att

detta tyder på att när män och kvinnor i ledarskapspositioner inte upplevs ha de egenskaper

som förknippas med respektive kön så bedöms de som sämre ledare. För att anses vara en bra

ledare så behöver män egenskaper som förknippas med manlighet medan kvinnor behöver ha

både maskulina och feminina egenskaper (Johnson et al. 2008, s. 55).  Även Rudman, Moss-

Racusin, Phelan, och Nauts (2012) studie visar på problematiken med att förena kvinnlighet

och ledarskap. Deras resultat visade att kvinnor på chefsposition som hade egenskaper som

kopplas ihop med den manliga stereotypen (t.ex. aggressivitet och tävlingsinstinkt) avvisades

eller motarbetades medans kvinnor som hade egenskaper som förknippas med kvinnlighet

inte mötte detta motstånd (Rudman et al. 2012, 41-42).

Rutherford  (2011)  studerade  chefers  ledarstil  i  fem  olika  avdelningar  på  ett  flygbolag.

Resultatet visade att det fanns olika förväntningar på manligt respektive kvinnligt ledarskap

men i praktiken så var det inga skillnader på hur män och kvinnor utövade ledarskap. Både

det  som  kopplades  till  manligt  ledarskap  (självständighet  och  tydlighet)  och  det  som

kopplades till kvinnligt ledarskap (t.ex. omtänksamhet och god kommunikation) praktiserades

av båda könen på olika positioner inom avdelningarna. Däremot visade det sig att chefernas

ledarskapsstilar skiljde sig mellan de olika avdelningarna. Författarna tolkar detta som att det

inte  är  könet  utan  kontexten  (t.ex.  hierarkisk  nivå  och  avdelning)  som påverkar  chefers

praktiserande  av  ledarskap  (Rutherford,  2011,  s  342).  Även  Björk  (2013)  lyfter  fram

kontextens betydelse för chefers ledarskap. I hennes avhandling studeras chefer inom kvinno-

och  mansdominerade  kommunala  verksamheter  och  deras  organisationsstrukturella

förutsättningar för att praktisera ett gott ledarskap. Studien visar att chefer av båda könen är

styrda  av  den  genusordning  som  är  invand  genom organisatoriska  rutiner  och  praktiker.

Chefer i kvinnligt genusmärkta verksamheter (d.v.s. verksamheter som innefattar yrken och

arbetsuppgifter  som  tenderar  att  förknippas  med  förställningar  om  kvinnligt  beteende)

upplever mindre stöd, mer brist på styrning, större otydlighet och de har fler underanställda

jämfört med chefer i genusintegrerade och manligt genusmärkta verksamheter. Björks slutsats

är att utövandet av ledarskap kan kopplas till de olika förutsättningar som präglar kvinno-

respektive mansdominerade organisationer (Björk, 2013, s 69-70). 
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Forskning  visar  generellt  på  få  skillnader  mellan  män  och  kvinnors  ledarstilar  och

ledarskapsutövande (Emmerik, Wendt & Euwema 2010, s 911; Keisu, 2009, s 28; Robinsson

&  Limpan-Blumen  2003,  s  32).  Skillnaderna  förklaras  istället  främst  av  organisatoriska

strukturer  och  förutsättningar  men  tanken  om  könsskillnader  lever  kvar  på  grund  av

föreställningar om vad som anses vara kvinnligt och manligt och dessa stereotyper är svåra

och tar  tid  att  förändra (Keisu,  2009,  s  28). Mot denna bakgrund finns det  anledning att

förvänta sig att genus har betydelse för män och kvinnors möjligheter att på chefsposition

hantera konflikter. 

4. Metod
Nedan  presenteras  och  motiveras  den  valda  metoden.  Kapitlet  inleds  med  en  allmän

redogörelse  för  den  narrativa  ansats  som  används  i  studien.  Vidare  beskrivs  urval,

insamlingsmetod, analysmetod, etiska aspekter och kvalitetskriterier.

4.1 Narrativ ansats
Då studiens syfte  är att  undersöka första linjens chefers  subjektiva upplevelser  så var det

naturligt att välja en kvalitativ metod. Detta eftersom en kvalitativ metod går in på djupet och

kan  generera  individers  upplevelser,  livssyn  och  världsbild  (Bryman  2002,  s  301).  En

övervägande stor del av forskningen inom konflikthantering kopplat till ledarskap och genus

har genomförts med kvantitativa metoder och därför vill jag studera ämnet på en djupare och

mer kvalitativ nivå. Med en kvalitativ metod bidrar denna studie till att lyfta fram chefernas

egna berättelser,  vilket  är  svårt  att  åstadkomma med en kvantitativ metod i  form av t.ex.

enkäter som redan har förutbestämda svarsalternativ.

Studien har genomförts med en narrativ ansats vilket är lämpligt eftersom studiens syfte utgår

från frågan hur och inte varför (Creswell,  2013, s 110). Det är  svårt  att  beskriva en enda

narrativ praktik eftersom den grundas i  ett flertal teoretiska traditioner (Johansson, 2005, s

41). Den övergripande bilden som finns inom sociologin är att narrativ metod kan ses som ett

verktyg för att kunna urskilja och förstå konstruktionen av den sociala verkligheten, sociala

strukturer och hur identiteter och relationer skapas och omskapas (Johansson, 2005, s 19).

Narrativa  studier  genererar  individers  berättelser  i  dess  personliga,  sociala  och  historiska

kontext (Creswell, 2013, s 75). Med denna studie vill jag undersöka och fånga första linjens

chefers  erfarenheter  och  upplevelser  av  konflikter  och  konflikthantering  och  jag  vill
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undersöka om deras sociala omgivning påverkar dem att agera enligt olika genusroller. Jag

ansåg att en narrativ metod var bäst lämpad för att göra detta. 

4.2 Urval
I en studie med en narrativ ansats väljs en eller ett fåtal respondenter vars erfarenheter är

relevanta för studien (Creswell, 2013, s 74). Respondenterna i denna studien är strategiskt

utvalda efter ett antal, på förhand, ställda kriterier. Vid ett strategiskt urval utgår man från

forskningsfrågan och söker respondenter som kan bidra till  besvara den (Bryman, 2012, s

418). Jag har därmed valt undersökningspersoner som alla har vissa likheter. För att ingå i

studien krävdes att respondenten arbetade som första linjens chef med ett personalansvar på

minst 10 personer. Vidare krävdes att personen skulle ha minst 3 års erfarenhet  av positionen

för  att  på  så  sätt  kunna  ha  tillräckligt  stor  erfarenhet  av  arbetsplatskonflikter  och  dess

hantering.  Respondenterna  skulle  även  ha  liknande  arbetsgrupper  sett  till  storlek  och

könsfördelning eftersom kontexten är av betydelse för konflikters uppkomst och art (De Dreu

&  Beersma  2005,  s  107).  Dessa  krav  ställdes  för  att  alla  respondenter  skulle  ha  vissa

gemensamma erfarenheter och på så sätt kunna bidra till att forskningsfrågorna skulle kunna

besvaras. Slutligen så valde jag att respondenterna skulle ha en jämn könsfördelning. Detta

för  att  jag  anser,  precis  som Alvesson  och  Billing  (2007,  s  249),  att  genusforskare  bör

uppmärksamma båda könen vid en reflektion av hur maskulinitet och femininitet begränsar

våra  handlingsutrymmen  och  strukturerar  och  påverkar  våra  förhållningssätt.  Den  första

kontakten  med de  sex  respondenterna  togs  via  telefon och samtliga  som kontaktades  var

villiga att delta i undersökningen. 

Respondenterna  som ingår  i  studien  är  alla  chef  på  första  linjen  och  verksamma i  norra

Sverige  inom  bland  annat  detaljhandel,  tillverkning,  kundservice  och  försäljning. 3  utav

cheferna arbetar på företag som har omkring 200-300 anställda.  De resterande 3 cheferna

arbetar  på företag som har  omkring 40-60 anställda.  De har  ett  personalansvar  för 13-22

underanställda.  Samtliga  chefer  arbetar  dagtid  och  har  daglig  kontakt  med  sina

underanställda. Respondenterna består av tre kvinnor och tre män vars underanställda har en

könsfördelning som har en maximal spridning på 59% män och 41% kvinnor. Cheferna har i

sin tur överordnande chefer som är både män och kvinnor utom i två fall där de endast har

män som överordnade chefer. Respondenterna är mellan 32 och 56 år gamla och har mellan 4

och 20 års erfarenhet från chefskap på första linjen. En utav cheferna har högskoleutbildning,
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en  har  grundskoleutbildning  och  resterande  har  gymnasieutbildning.  Flera  utav

respondenterna har genomfört utbildningar via företag de arbetat för. 

4.3 Insamlingsmetod
Datainsamlingen skedde med hjälp av sex stycken semi-strukturerade intervjuer. Intervjuer är

en  flexibel  insamlingsmetod  vars  syfte  är  att  generera  beskrivningar  av  respondentens

livsvärld för att sedan tolka meningen av det studerade fenomenet (Kvale & Brinkman 2009, s

3; Bryman, 2012, s 436). Jag anser att intervju är ett bra verktyg att använda för att samla in

data för just  denna studie,  som syftar till  att  generera en djupare förståelse för hur genus

konstrueras  i  chefers  berättelser  om konflikter  och konflikthantering.  Fördelen med semi-

strukturerade  intervjuer  är  att  de  behandlar  ett  fåtal  förutbestämda  frågor  men  samtidigt

lämnar utrymme för intervjupersonen att berätta om sina erfarenheter och för intervjuaren att

ställa  följdfrågor  (Bryman,  2002,  s  301).  Intervjuerna  skedde  på  samtliga  respondenters

arbetsplats  i  ett   avskilt  rum och varade  omkring  40-70 minuter.  Inledningsvis  vid  varje

intervju  berättade  jag  om  studiens  syfte  och  informerade  respondenterna  om  de  etiska

principerna. Eftersom det kan finnas olika uppfattningar om konflikters innebörd började vi

intervjuerna med att prata om begreppet konflikt och jag redovisade  Lennéer Axelsson och

Thylefors (2005, s 214) definition. Detta gjorde jag för att säkerställa att vi i samtalet om

konflikter talade om samma sak. Intervjuerna spelades in med en diktafon och transkriberades

sedan direkt efter avslutat samtal. Fördelen med att spela in och transkribera intervjuerna är

att det möjliggör en noggrannare analys då forskaren inte behöver anteckna det som ordagrant

sägs och därmed kan koncentrera sig på samtalet. En annan fördel är att forskaren kan gå

tillbaka flera gånger till  det inspelade och utskrivna materialet för att studera delar av det

närmre  (Bryman,  2002,  s  310). I  transkriberingen  av  det  inspelade  materialet  skrevs  det

respondenterna sagt ordagrant (med korrekt stavning). Jag har försökt återge talet så nära som

möjligt och vid tänkbara oklarheter har förtydliganden gjorts inom parentes i det presenterade

materialet. 

En intervjuguide (se bilaga) skapades inför intervjuerna och har, precis som Bryman (2002, s

419) beskriver det, fungerat som en minneslista över de områden som skulle täckas vid varje

enskilt  intervjutillfälle.  Vid semi-strukturerade intervjuer  används en intervjuguide som är

mindre specifik  än den som används vid strukturerade  intervjuer  (Bryman,  2002,  s  415).

Intervjuguidens frågor bör ställas på samma sätt men behöver inte ställas i samma ordning
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(Bryman,  2008,  s  438).  Genom  att  inte  ha  för  många  frågor  så  minskas  styrning  från

intervjuaren  (Creswell,  2013,  s  133).  Ytterligare  en  fördel  med  en  mindre  strukturerad

intervjuguide är att intervjupersonerna får en större frihet att utforma svaren på sitt eget sätt

(Bryman, 2002, s 415). Det är viktigt i denna studie eftersom ett narrativt perspektiv används

och  chefernas  berättelser  står  i  fokus.  De  teman  som  skulle  behandlas  vid  varje

intervjutillfälle bestämdes utifrån studiens syfte. Intervjuguiden bestod av ett bakgrundstema

och  tre  huvudteman.  Bakgrundstemat  behandlade  chefernas  bakgrund och  arbetssituation,

anställdas  arbetssituation samt organisationens struktur.  Det  första  huvudtemat behandlade

chefernas upplevelse av konflikter. Det andra huvudtemat handlade om deras upplevelser av

konflikthantering och det tredje huvudtemat innehöll frågor om genus. Med andra ord har jag

haft  både  könsneutrala  frågor  och  frågor  som  behandlar  chefernas  uppfattningar  om

betydelsen av kön. Precis som Creswell (2013, s 133) förespråkar, har jag haft öppna frågor

för att minska min påverkan på intervjupersonerna.

4.4 Analysmetod
Kärnan i narrativ metodologi är att försöka tolka andra människors tolkningar av sig själva och sin

sociala värld (Johansson 2005, s. 27, 245).  I narrativa analyser vill forskaren strukturera det

insamlade materialet och skapa en ny helhet av de olika delarna (Creswell,  2013, s 75). I

praktiken sker det genom att forskaren läser igenom de transkriberade materialet, kodar och

formar teman (Johansson 2005, s. 283). Jag började med att läsa igenom transkriberingarna

och  koda  dem.  I  kodningen  antecknas  information  om handlingar,  personer,  platser  eller

miljöer  och  övrig  information  om  forskningsfrågan  som  ska  besvaras  (Ollerenshaw  &

Creswell 2002,  s 334). I mitt fall så bestod kodningen av noteringar kopplat till hur genus

konstruerades i berättelserna om konflikter och konflikthanteringen. Sedan sammanställdes

och kategoriserades koderna i teman och underteman. Vid läsning av materialet såg jag att

teorin om konfliktnivåer lämpar sig väl som underteman och därför har jag valt att konstruera

underteman utifrån teori. Ytterligare två teman uppstod (familj och konflikter i privatlivet)

men då de faller utanför studiens syfte så ingår de inte i analysen. Huvudteman var: konflikter

bland anställda, chefers konflikthantering samt hinder och möjligheter. Dessa tre huvudteman

fick samma tre underteman som var: individnivå, relationsnivå och systemnivå. Dessa teman

och  underteman  har  i  resultat  och  analysavsnittet  analyserats  med  hjälp  av  de  teoretiska

verktygen. Nedan visas en tabell med exempel på hur respondenternas berättelser kodats och

tematiserats.
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Tabell 1. Exempel på hur teman skapats. 

Tema Undertema Kodning Uttalande

Konflikter bland 
anställda

Individnivå - Negativ 
underanställd kvinna
- Underanställd 
kvinna skapar dålig 
stämning med sitt 
negativa beteende

Hon var ganska 
negativ. Allt vara bara
jobbigt och då kan 
det bli dålig 
stämning. En person 
kan skapa det. 

Chefers 
konflikthantering

Relationsnivå - Könsskillnader 
mellan underanställda
- Underanställda 
kvinnor behöver stöd 
och peppning

Jo men jag upplever 
skillnader. Generellt 
så tycker jag att jag 
måste stötta tjejerna 
mer och liksom 
peppa. 

Hinder och 
Möjligheter

Systemnivå - Konflikter tar tid 
och energi

Det tar ju mycket tid, 
och ibland lite för 
mycket energi också.

Syftet med studien är att studera hur genus konstrueras i chefernas berättelser om konflikter

och  konflikthantering.  I  analysen  har  jag  därför  utifrån  min  teori  sökt  efter  vad  i  deras

berättelser om konflikter och konflikthantering som kan kopplas till olika konfliktnivåer och

genusprocesser.  Resultatet  behöver inte nödvändigtvis återspegla hur genus konstrueras på

arbetsplatserna i konfliktsituationer utan det är chefernas erfarenheter och upplevelser som

förmedlas  i  deras  berättelser  som  analyseras.  Jag  undersöker  konstruktionen  av  genus  i

chefernas berättelser och inte i observerade händelser. Därmed studerar och analyserar jag

verkligheten utifrån chefernas perspektiv.

4.5 Etiska principer
Jag  har  tagit  hänsyn  till  vetenskapsrådets  (2002)  forskningsetiska  principer.  De  fyra

huvudkraven  är  informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och

nyttjandekravet. I enlighet med informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet så

informerades samtliga respondenter om studiens syfte och deras del i den. Respondenterna

informerades  om rätten  att  själv  bestämma över  sin  medverkan  och  om rätten  att  kunna

avbryta sin medverkan när som helst under studiens genomförande. Konfidentialitetskravet

innebär att uppgifter om undersökningspersonerna ska vara konfidentiella och förvaras så att

obehöriga inte kan ta del av dem och uppgifterna får endast användas i forskningsändamål.

Detta togs noga i beaktande. Respondenternas nämns inte vid namn i rapporten för att behålla
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deras  anonymitet.  Andra  namn  och  platser  benämns  NN  och  är  kursiverade  av  samma

anledning. Respondenternas titlar framkommer inte utan benämningen chef eller första linjens

chef används i alla sammanhang. Med hänsyn till konfidentialitetskravet så ges heller ingen

övrig  information  om  respondenterna  eller  deras  företag  än  det  som  presenterats  under

rubriken  urval.  Dessutom  har  jag  valt  att  inte  använda  riktiga  eller  fingerade  namn  i

anknytning  till  citaten  som redovisas  i  analysen  för  att  det  ska  vara  svårare  att  urskilja

enskilda respondenter. Jag vill dock poängtera att samtliga chefer är citerade i rapporten och

att analysen bygger på samtliga chefers berättelser. Respondenterna talar om konflikter som

utspelar sig på deras arbetsplats vilket kan vara väldigt känsligt och då är det viktigt att det

inte går att urskilja dem i den slutgiltiga rapporten (Creswell, 2013, s 141-142). I den första

kontakten  med  deltagarna  gavs  denna  information  om  studiens  etiska  principer  och

inledningsvis vid intervjutillfället upprepades den. 

4.6 Kvalitetskriterier
Det finns ingen objektiv eller neutral kunskap utan all vetenskaplig kunskap är konstruerad

och därför är  det  viktigt  att  jag som forskare bidrar till  forskningsresultatens trovärdighet

genom att redovisa mina tankar och förfaranden (Haake, 2004, s 93). Haake (2004, s. 93)

förespråkar  att  alla  studier  ska  sträva  efter  koherens,  genomskinlighet  och  reflexivitet.

Koherens  handlar  om att  forskningen  har  ett  systematiskt  och  logiskt  förhållande  till  de

teoretiska  utgångspunkterna  och  att  forskaren  handlar  motsägelsefritt  i  tolkningar  och

analyser (Haake, 2004, s 94). Jag har tagit detta i beaktande och strävat efter att vara tydlig

och konsekvent i mina kopplingar mellan empiri och teori. För att kunna bedöma om studien

lever upp till koherenskriteriet är genomskinlighet viktigt. Genomskinlighet handlar om att

forskaren är öppen och tydlig med utgångspunkter, tillvägagångssätt och analysformer så att

läsaren kan bedöma studiens trovärdighet och kvalitet (Haake, 2004, s 95). Jag har försökt att

vara transparent och tydligt beskriva studiens olika delar och förfaranden. Reflexivitet innebär

att  forskaren  under  studiens  genomförande  funderar  och  reflekterar  över  de  egna

föreställningarna och hur de kan påverka studien (Haake, 2004, s 95). Som ett exempel på

reflexivitet  har jag före,  under och efter intervjuerna funderat  på hur min presentation av

studiens konfliktperspektiv påverkat informanterna och den empiri jag samlat in. Cheferna

talade under intervjuerna mestadels om mindre konflikter och sällan om stora konflikter i

form av öppna bråk.  En  rimlig  tolkning är  att  det  beror  på  att  de  flesta  konflikterna  på

arbetsplatserna  faktiskt  är  mindre  allvarliga.  Men  det  skulle  även  kunna  bero  på  att
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intervjuerna inleddes med att vi diskuterade konfliktbegreppet eftersom jag där redogjorde för

Lennéer Axelsson och Thylefors (2005, s 214) definition av konflikt. Det kan finnas olika

uppfattningar om innebörden av konflikt och därför ville jag redogöra för min och studiens

definition  för  att  säkerställa  att  vi  talade  om  samma  sak.  Det  kan  naturligtvis  påverkat

informanterna till att oftare tala om konflikter som mindre dispyter och oenigheter men jag

tror att om jag utelämnat definitionen av konflikt skulle det istället kunna lett till att cheferna

talade om konflikter utifrån helt olika definitioner och därmed skulle deras berättelser behövts

analyserats  även utifrån  ett  begreppsmässigt  perspektiv.  Då syftet  med studien  inte  är  att

studera chefernas  syn på begreppet  konflikt  utan att  undersöka hur  genus konstruerades  i

deras berättelser så anser jag att det varit en fördel att vi utgått från samma definition. 

5. Resultat och analys
Syftet med studien är att undersöka hur genus konstrueras i första linjens chefers berättelser

om konflikter och konflikthantering på arbetsplatsen. Nedan presenteras studiens resultat och

analys.  Kapitlet  är  indelat  efter  de  tre  huvudteman  som  skapats  i  metodanalysen.  Först

behandlas  chefernas  berättelser  om  konflikter  bland  anställda  sedan  följer  chefernas

berättelser  om konflikthantering  och  avslutningsvis  presenteras  och  analyseras  hur  genus

möjliggör och hindrar deras arbete med konflikthantering. Under intervjuerna ställdes både

könsneutrala  frågor  och frågor  som behandlade chefernas  uppfattningar  om betydelsen av

kön.  Resultatet  och analysen baseras på svar från båda typen av frågor  vilket betyder  att

konstruktioner  av  genus  uppenbarade  sig  även  då  de  inte  ombads  reflektera  över  könets

betydelse. 

5.1 Konflikter bland anställda 
Jordan  (2013,  s  2)  talar  om  att  arbetsplatskonflikter  kan  utspela  sig  på  individnivå,

relationsnivå  och  systemnivå.  Samtliga  chefer  hade  erfarenheter  av  konflikter  på  alla  tre

nivåer  även  om  de  upplevde  att  konflikterna  vanligtvis  befann  sig  på  individ-  och

relationsnivån. De vanligaste orsakerna till konflikt bland anställda var (felaktiga) beteenden,

missförstånd och avundsjuka. Gemensamt i chefernas berättelser var att de ofta talade om

mindre konflikter som de beskrev som t.ex. ”oenigheter”, ”tjafs” och ”dispyter” medan de

mer sällan talade om större konflikter och bråk.
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5.1.1 Individnivå - beteende 

Konflikter  på  individnivå  grundar  sig  i  individernas  livssituation,  beteendemönster  och

personlighet (Jordan, 2013, s 2). I berättelserna om konflikter på individnivå talade cheferna

framförallt om anställdas personlighet och beteenden som bidragande orsaker till  konflikt.

Cheferna beskrev anställda som var för ”högljudda”, ”burdusa”,  ”rakt på sak”, ”gnälliga”,

”negativa”, ”dominanta”, ”bossiga” eller på andra sätt hade en personlighet eller ett beteende

som inte accepterades av andra anställda vilket resulterade konflikter. Gemensamt i chefernas

berättelser är att de frekvent ger exempel på konflikter där anställda kvinnor är inblandade

och det är ofta deras beteenden som orsakar konflikterna oavsett om det är både män och

kvinnor eller bara kvinnor inblandande. 

NN (underanställd kvinna) är ju väldigt pushig och driver på va. Så man märker att vissa har lite

svårt för det. Dom tycker hon är lite för på va. Men det är ju sällan det blir några stora konflikter

av det men ibland så blir det lite tjafs, helt klart. 

(Första linjens chef och man)

Hon var ju sådär ganska rakt på sak... lite burdus nästan. Det blev ju problem, men hon var ny då

också så efter ett tag förstod hon att de inte höll. Det uppskattades inte. Nu är hon mycket bättre.

(Första linjens chef och kvinna)

I  citaten ovan beskrivs  konflikter  som orsakats  av vad omgivning anser  vara ett  felaktigt

beteende.  Kvinnorna  är  ”rakt  på  sak”,  ”pushig”  och  ”driver  på”  vilket  skapar  konflikt.

Konflikterna  kunde  var  ”tjafs”  mellan  den  inblandade  kvinnan  och  andra  anställda  eller

”skitsnack” mellan andra anställda. Beskrivningar av kvinnornas beteenden tyder på att de är

aktiva och driftiga vilket är egenskaper som brukar kopplas ihop med manlighet (Chancer &

Watkins  2009,  s  32-33).  Acker  (1992,  s  253)  beskriver  att  organisationens  genusstruktur

bestämmer vilka beteenden som anses acceptabla för män och kvinnor. Konfliktens uppkomst

kan på så sätt förklaras av att kvinnan agerade utanför ramarna för vad som ansågs vara ett

acceptabelt kvinnligt beteende. När Acker (1992, s 254) talar om genusprocessen som handlar

om individers meningsskapande så beskriver hon att anställda bedömer vad som är lämpligt

manligt och kvinnligt beteende och sedan anpassar sig efter det. Detta går att koppla till det

andra citatet som beskriver först hur kvinnan har vad som kan anses vara ett mer manligt

beteende och sedan hur hon tonar ner det vilket leder till att konflikten avtar. Genom att hon

anpassar sitt beteende till vad som anses vara lämpligt accepteras hon av de övriga anställda.
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Det faktum att chefer framförallt talar om kvinnor som delaktiga i och källa till konflikter på

individnivå skulle kunna bero på att kvinnor är mer konfliktbenägna. En kanske mer trolig

förklaring skulle kunna vara att det är mer accepterat att män deltar i konflikter och att när

kvinnor gör det så blir det mer anmärkningsvärt. Manlighet kopplas samman med ett aktivt

och drivande beteende (Chancer & Watkins 2009, s 32-33) vilket gör att det kan anses vara

mer naturligt för män att delta i konflikter jämfört med kvinnor som beskrivs som mer passiva

och relationsinriktade (Davis et al. 2010, s 511). När kvinnor då deltar i konflikter så avviker

det från den stereotypa bilden av kvinnligt beteende och situationen blir mer synlig. Detta

skulle kunna förklara varför chefernas berättelser om konflikter på individnivå innehöll en

övervägande del exempel med kvinnor som deltagare och upphovsmakare. Intressant är att

cheferna på frågan om män och kvinnors deltagande i konflikter anger att de inte upplever

varken män eller kvinnor som mer eller mindre benägna att skapa eller delta i konflikter vilket

blir motsägelsefullt då de ofta ger exempel med kvinnors beteende som orsak till konflikter.

5.1.2 Relationsnivå - missförstånd

På relationsnivån uppstår konflikter i mänskliga interaktioner och kommunikationsproblem,

olika intressen eller svårfungerande relationer ses som orsaken till konflikt (Jordan, 2013, s

2). Cheferna talade framförallt om kommunikationsproblem och missförstånd som orsak till

konflikter.  Otydlig,  bristande  eller  utebliven  kommunikation  och  framförallt  feltolkningar

bäddade för  missförstånd som ledde till  konflikter.  När  cheferna  talade  om konflikter  på

individnivå så uppgavs de anställda kvinnornas beteenden ofta vara orsaken till konflikt. Vi

kan se att samma mönster återkommer när cheferna talar om konflikter på relationsnivå. 

Jag tror att tjejer kanske läser in för mycket ibland. Att dom medvetet, eller kanske inte medvetet,

men att dom överanalyserar situationen. Om nån säger: varför har du inte gjort det här? så tar dom

det direkt som en förolämpning. På så sätt så är killarna lite mer laid-back, tar inte åt sig.

(Första linjens chef och kvinna)

Sen har vi ju vissa som tar åt sig för allt. Jag har en tjej till exempel, som inte klarar att någon

säger någonting egentligen. Man måste hela tiden berömma. Kommer det någonting annat så tar

hon det personligt. 

(Första linjens chef och man)

Jag tycker inte det är så stor skillnad egentligen (mellan könen). Men kanske att killarna inte gör så

stor sak av grejer. Dom är bra på att släppa och gå vidare. Blir det en diskussion så går dom vidare
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sen. Inte så mycket tjafs liksom. 

(Kvinna)

Ovan ser vi tre citat från tre olika chefer som exemplifierar hur de talade om underanställdas

ageranden i relationskonflikter. Återkommande var att kvinnorna beskrevs som känsliga och

sköra samt att dom ”tar åt sig för mycket”, ”feltolkar” signaler och budskap, missuppfattar

andras intentioner och ”överanalyserar situationer” vilket bidrog till konflikter. När cheferna

talade om männen så beskrevs de som ”bättre på att släppa saker”, ”vara avslappnad” och de

”tog inte åt sig” av vad andra sa eller gjorde. Konflikterna i sammanhanget kunde exempelvis

handla om att kvinnorna blev ifrågasatta eller mottog kritik som de reagerade på. De anställda

kvinnorna beskrevs som allt för affektiva och emotionella vilket är egenskaper som vanligtvis

kopplas  samman  med  kvinnlighet  (Hirdman,  2003,  s  14-15).  Även  de  anställda  männen

beskrevs  ofta  i  enlighet  med  sin  könsstereotyp  och  framställdes  som  självständiga  och

rationella. I chefernas berättelser om konflikter på relationsnivån tillskrevs män och kvinnor

olika  egenskaper  som  historiskt  kopplats  samman  med  respektive  kön  och  på  så  sätt

återskapas traditionella genusmönster. Precis som Acker (1992, s. 253) beskriver så skapas

och återskapas genus i det dagliga arbetet genom interaktion. 

Anmärkningsvärt är att beskrivningen utav de anställda männen och kvinnornas egenskaper

och  beteenden  i  konfliktsammanhang  på  relationsnivån  inte  bara  följer  ett  traditionellt

genusmönster,  utan  egenskaperna  får  även  en  hierarkisk  ordning.  Männen  beskrevs  som

”avslappnande”  och  ”lugna”  vilket  ofta  ses  som  positiva  egenskaper  medan  kvinnorna

framställdes som ”för känsliga” och ”sköra” vilket är egenskaper som definitivt har en mer

negativ klang. Männen beskrevs i mer positiva ordalag och tillskrevs egenskaper som kan

tolkas som mer attraktiva jämfört med de egenskaper som tillskrevs kvinnorna. Detta går att

koppla till det Acker (1992) skriver om hierarki och interaktion. Hon menar att i interaktion så

skapas över- och underordning (Acker, 1992, s 253) som i chefernas berättelser är manlig

överordning och kvinnlig underordning. 

Det finns i chefernas berättelser beskrivningar av underanställda män och kvinnor som bryter

mot tidigare nämnda genusmönster och hierarkier även om de är betydligt färre. Exempelvis

beskrev en utav cheferna en manlig underanställd som var för osäker och blyg vilket ledde till

samarbetssvårigheter och konflikt. En annan chef beskrev en manlig underanställd som var
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för dominant vilket de andra i arbetsgruppen reagerade på och konflikt uppstod.

5.1.3 Systemnivå – avundsjuka och organisationskultur

Konflikter  på  systemnivå  grundar  sig  i  arbetsorganisationen,  resursfördelningar,

organisationskultur  m.m.  (Jordan,  2013,  s  3).  I  berättelserna  framkommer  inga  skillnader

mellan de underanställda männen och kvinnornas deltagande i dessa typer av konflikter. Det

går heller inte att utläsa några skillnader i hur de framställs. Cheferna talade om konflikter

orsakade  av  omständliga  säkerhetsrutiner,  datasystem och dokumenteringskrav.  En  del  av

cheferna upplevde att  rådande kultur orsakade konflikter men framförallt  så talade de om

avundsjuka bland de anställda till följd av upplevelser om ojämnt fördelade resurser.  

Så fort någon får en fördel, typ om någon får ta tidigare lunch eller om några får gå på utbildning

så kommer dom andra: varför får hon göra så? Varför får dom vara där? Hela tiden. 

(Första linjens chef och kvinna)

Citatet är ett exempel på den avundsjuka som beskrevs utav cheferna. En del av cheferna

talade även om en tävlande kultur som satte stor press på de anställda och ibland kunde orsaka

konflikter. Kontroll och uppföljning av anställdas prestationer ledde till ett klimat färgat av

inbördes tävlan vilket i sin tur kunde skapa konflikter.

Sen så blir det ett sådant klimat. Att dom tävlar mot varandra. Det kan bli tjafs om vem som är bäst

och vem som är sämst. Sen så är det inte alla som mår så bra av det, att det blir en för stor press.

Samtidigt är det en del av jobbet som man måste klara av.

(Första linjens chef och kvinna)

Ibland kan det bli små konflikter om hur långt dom hunnit (i arbetet), vem som har gjort mest. Det

är ju någonting dom har liksom skapat va. Att dom vill bräcka varandra. Sen om dom är lite oense

om vem som hunnit längst så ja, då får det höra till.   

(Första linjens chef och man)

Kulturen och klimaten som beskrivs av cheferna kan tolkas som maskulina då det är fokus på

prestation och tävling. Acker (1992, s 253)  beskriver i genusprocessen om symboler att en

sådan kultur  påverkar  de anställda att  sträva efter  ett  maskulint  agerande och beteende.  I

berättelserna  beskrevs  konflikter  uppstå  i  den  egna  och andra  anställdas  strävan  efter  att

uppfylla den maskulina målbilden. 
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I berättelserna om konflikter på individ- och relationsnivå så var det vanligast med exempel

om anställda  kvinnors  deltagande  i  konflikter.  Det  mönstret  återkommer  inte  i  chefernas

berättelse om konflikter  på systemnivå.  En förklaring till  detta  kan vara att  konflikter  på

systemnivå vanligtvis inte anses orsakas av individer (Jordan, 2013, s 3) och på så sätt flyttas

fokus från både de anställda männen och kvinnorna till organisationens struktur och kultur. 

5.2 Chefers konflikthantering
Precis som tidigare forskning visat  (Brewer et al. 2002, s 81; De Dreu et al. 2001, s 659;

Boonsathorn, 2007, s 212) har jag i chefernas berättelser inte kunnat urskilja några skillnader

mellan  kvinnornas  och  männens  sätt  att  hantera  konflikter.  Däremot  går  det  att  se

konstruktioner av genus i chefernas berättelser om konflikthantering.

5.2.1 Individnivå – aktiv och passiv konflikthantering

Som tidigare nämnts så innehöll chefernas berättelser om konflikter på individnivå i huvudsak

exempel med kvinnor som deltagare och upphovsmakare. Därför är det inte oväntat att samma

mönster återkommer i berättelserna om chefernas hantering av konflikter på individnivå. I

chefernas berättelser så är det en övervägande del av exemplen som innefattar hantering av

konflikter som orsakats av de underanställda kvinnornas beteenden. Däremot så uppmanas

inte kvinnorna att ändra sitt beteende alla gånger. Jordan (2013, s 2) beskriver hur konflikter

på individnivån ofta hanteras genom att fokusera på den som anses orsaka konflikten. Detta

var fallet i några berättelser medan det lika ofta fokuserades på den eller de som upplevde

beteendet som felaktigt.

Nä men jag fick helt  enkelt  prata med henne och förklara att hon kanske måste tänka sig för

ibland. Att de fanns dom som tog illa upp, och det var såklart aldrig hennes mening, men ibland

måste man bara berätta hur andra ser på saken. Det räcker.    

(Första linjens chef och kvinna)

Någonstans måste man dra gränsen också. Vi är ju alla olika och måste ju få vara det. Det här gick

ju inte ut över arbetet så jag sa till hon att vi måste få vara olika. Någon kanske är lite för, eller jag

sa: Hon kanske tar lite för stor plats ibland men du kanske tar för lite ibland. Vi är ju olika. Kan

inte det vara okej?

(Första linjens chef och man)

I citaten beskrivs först hur chefen hanterade konflikten genom att prata med kvinnan och på
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så  sätt  få  henne  att  ändra  sitt  beteende.  I  det  andra  citatet  ser  vi  hur  chefen  hanterade

konflikten  genom  att  samtala  med  individen  som  upplevde  att  kvinnans  beteende  var

opassande och be om acceptans  och tolerans.  Några utav cheferna talade även om tredje

lösning på dessa typer av konflikter. Denna lösning inbegrep en icke-hantering från chefernas

sida. Antingen uppmanade cheferna de anställda att hantera konflikten själva eller så undvek

de  att  hantera  den  i  tron  om  att  konflikten  skulle  lösa  sig  självt.  Motiveringen  till  det

sistnämnda sättet  att hantera konflikter var att  kvinnorna efter en tid skulle anpassade sitt

beteende till arbetsgruppen. 

Sen måste man inte in och peta hela tiden. Ofta löser sig sådana där saker av sig själv, eller alltså

det beror på hur det ser ut. Ibland ser man att det här är beteende kommer inte att fortsätta och då

kan jag tycka att det är onödigt att sitta ner och ha deep-talk. Det är inte jätteofta jag måste ta dom

här diskussionerna.  Dom är  bra på att  anpassa sig till  varandra… Som när vi  pratade om  NN

(underanställd kvinna) till exempel. Hon berättade i efterhand att hon känt att hon tagit för stor

plats men det behövde inte jag vara där och påpeka.  

(Första linjens chef och man)

Chefernas  ageranden  som  exemplifieras  genom  citatet  ovan  kan  förklaras  ur  ett

genusperspektiv. I  chefernas  berättelser  framställs  ofta  kvinnors  beteenden  utanför  den

kvinnliga stereotypen som orsak till konflikt. De anställda kvinnorna uppfattade att det fanns

andra förväntningar på deras beteende som de anpassade sig till. Acker (1992, s 253 ) menar

att  anställda  anpassar  sitt  beteende  till  rådande  genusstruktur.  Detta  kan  förklara  varför

kvinnorna ändrade sitt beteende utan cheferna behövde uppmana dem till det. Anledningen till

att en del av cheferna väljer att vara passiv i hanteringen av dessa konflikter kan förklaras av

de genom erfarenhet har lärt  sig att  detta sker.  Precis som Acker (1992, s  254) beskriver

bedömde de anställda kvinnorna vad som var lämpligt kvinnligt beteende och anpassade sitt

beteende efter detta. Cheferna i sin tur anpassar sitt hanteringssätt efter detta fenomen. 

Tidigare forskning har visat att högre chefer tenderar att vara aktiva och samarbetsvilliga i

konfliktsituationer (Brewer et al. 2002, s 81; Davis et al. 2010, s 502; Thomas et al. 2008, s

161). Det aktiva förhållningssättet framgår tydligt även i denna studie bland första linjens

chefer. Det var mycket ovanligt att cheferna undvek konflikter, istället beskrevs de vara aktiva

framförallt genom att kommunicera med de anställda. Chefers aktiva konflikthanteringsstil

kan förklaras av att de genom sin position har både krav på sig och möjlighet till att aktivt
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hantera konflikter (Holt & DeVore 2005, s 184).

5.2.2 Relationsnivå – konflikthantering genom samtal

I chefernas berättelser om konflikter på relationsnivån gavs en beskrivning av de anställda

kvinnorna som skiljde sig från beskrivningen av de anställda männen. Kvinnorna ansågs ofta

vara orsaken till konflikt genom att de  tog åt sig för mycket, feltolkade signaler och budskap

eller  missuppfattade  andra  anställdas  intentioner.  Det  vore  logiskt  om  chefernas

konflikthantering skulle skilja sig beroende på om det är underanställda kvinnor eller män

inblandade då de beskriver kvinnorna och männen olika och med olika beteenden men så var

inte fallet. Endast på ett sätt skiljer sig chefernas hantering av sina underställda i berättelserna

åt.  De samtalar mer med kvinnorna. Vikten av kommunikation och samtal  i  hantering av

konflikter poängteras av samtliga chefer i alla typer av konflikter. De flesta cheferna beskriver

även  att  konflikter  som uppstått  mellan  anställda  där  kvinnor  utgör  en  eller  båda  parter

hanteras bäst genom samtal med framförallt kvinnorna. Cheferna beskriver att kvinnorna är i

mer behov av stöd och uppmuntran som ges genom samtal med cheferna.  

Jo men jag upplever skillnader. Generellt så tycker jag att jag måste stötta tjejerna mer och liksom

peppa.

(Första linjens chef och kvinna)

När det har varit någonting att det blivit ett missförstånd eller så då är det bra att reda ut det. Vem

har sagt vad? Eller, vem har gjort någonting? Ofta blir det då att man pratar med både den som

känt sig illa behandlad och den som kanske gjort någonting, för att få båda sidor av det… Jag kan

tycka att jag har sådana här diskussioner oftare med tjejer. Killarna kanske inte tänker sig för alla

gånger och tjejerna kanske tar åt sig lite väl lätt. 

(Första linjens chef och kvinna)

Det är jätteviktigt att man pratar och reder ut saker. Sen kanske jag måste prata lite mer med

tjejerna om hur dom känner och så när det har varit någonting. Kanske att dom kräver lite mer

efterspel liksom. När man rett ut konflikten så måste man dubbelkolla att det inte är något mer.

(Första linjens chef och man)

Precis som Jordan (2013, s 2) beskriver så ser cheferna de här konflikterna som något som ska

lösas och redas ut. Samtliga chefer anser att samtal med de inblandade parterna är det bästa

sättet att göra detta på. I större delen av chefernas berättelser om konflikter på relationsnivå så

beskrivs  kvinnorna  behöva  mer  samtal  jämfört  med  männen.  Detta  kan  förklaras  av  att
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kvinnorna ofta anses vara orsaken till konflikterna och därför riktas hanteringen mot dem. Det

kan även vara så att cheferna tillskriver de anställda kvinnorna egenskaper som traditionellt

sett har kopplats samman med kvinnlighet som t.ex. känslosamma och i behov av stöd utan att

det  nödvändigtvis  stämmer  överens  med  deras  faktiska  beteende  och  behov.  Dessa

föreställningar om hur kvinnor generellt sett är och borde vara kan påverka cheferna till att

behandla män och kvinnor annorlunda i konfliktsituationer. Då kvinnorna beskrivs behöva

mer  stöd  och  uppmuntran  medan  männen  klarar  sig  själva  ser  vi  återigen  en  kvinnlig

underordning i förhållande till en manlig överordning.  

5.2.3 Systemnivå – kvinnligt och manligt ledarskap

Till skillnad från berättelserna om konflikthantering på individ- och relationsnivå går det inte

att utläsa några mönster i hur cheferna framställer de anställda männen eller kvinnorna på

systemnivå.  Konflikterna på systemnivå handlade till  stor del om hur organisationen eller

avdelningens  resurser  fördelades.  Detta  kom  till  uttryck  genom  avundsjuka  mellan  de

anställda.  Denna typ  av konflikt  hanterades framförallt  på två olika sätt.  Den ena var att

genom ett autoritärt agerande förklara att rådande förutsättningar skulle kvarstå. Det andra

sättet vara att på ett mer demokratiskt sätt försöka tillgodose allas behov.

Ibland måste jag ryta ifrån. Alltså man kan bli så less. Man ba: men skärp er, ni har gått ut skolan

och är på en arbetsplats nu! Livet är inte rättvist liksom.

(Första linjens chef och kvinna)

Jag försöker vara rättvis. Om en person fick åka (på utbildning) förra gången så är det någon

annans tur nästa gång. Då kan jag alltid hänvisa till det, att det blir din tur nästa gång va.

(Första linjens chef och man)

Ovan  är  exempel  på  beskrivningar  av  de  två  mest  frekvent  använda  hanteringssätten  av

konflikter  som  handlade  om  anställdas  avundsjuka  över  att  inte  få  tillgång  till  önskade

resurser. Cheferna berättade att de använde vad som kan beskrivas som ett stereotypt manligt

och  mer  auktoritärt  hanteringssätt  då  avundsjukan  grundade  sig  i  en  önskan  om mindre

viktiga  resurser  som t.ex.  materiella  saker  som inte  var  nödvändiga  för  att  kunna utföra

arbetet.  Det  stereotypt  kvinnliga  och  mer  tillmötesgående  hanteringssättet  användes  då

resurserna  upplevdes  vara  av  större  värde  för  de  anställda  som t.ex.  utbildning,  lön  och

arbetstid.  Ledarskap har traditionellt sammankopplats med manliga attribut och egenskaper

vilket kan skapa förväntningar på att både män och kvinnor ska praktisera ledarskap enligt
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den manliga stereotypen (Alvesson & Billing 2007, s 148, 165). Cheferna i studien beskriver

sig ha både vad som kan tolkas som ett stereotypt manligt och stereotypt kvinnligt ledarskap i

konfliktsituationer.  Framförallt  betonar  de  vikten  av  att  samtala  med  anställda  vilket  kan

kopplas ihop med kvinnlighet då kvinnor ofta beskrivs som relationsinriktade  (Davis et al.

2010,  s 511). Det maskulina hanteringssättet användes främst då konflikterna befann sig på

systemnivå. De användes ibland för att hantera konflikter om resurser men även i hanteringen

av konflikter  som  orsakades  av  omständliga  säkerhetsrutiner,  datasystem  och

dokumenteringskrav. 

Visst, det är tråkigt att måsta dokumentera så mycket som vi gör men det är en del av jobbet så

sånt gnäll slår jag ner direkt. Det fyller ju faktiskt en funktion så dom konflikterna hanterar jag

genom att avsluta dom helt enkelt. Take it or leave it liksom. Det är en del av jobbet. 

(Första linjens chef och man)

Det  maskulina  beteendet  användes  som  hanteringssätt  av  konflikter  som  uppstod  på

systemnivån och karakteriserades av att cheferna utnyttjade den makt deras position ger dem.

Genom  rak  kommunikation  förklarades  att  inga  förändringar  kommer  att  ske  vilket  de

anställda var tvungna att acceptera. I vissa fall accepterade de anställda detta medan i andra

fall  blossade  konflikten  upp  igen  efter  tid  varpå  samma  hanteringssätt  användes  igen. I

analysen synliggörs att män inte alltid agerar i enlighet med förväntat maskulint beteende och

kvinnor genom förväntat kvinnligt. Både män och kvinnor i chefsposition bryter alltså mot de

stereotypa  könsnormerna.  Det  maskulina  och feminina  hanteringssättet  användes  av  både

männen och kvinnorna vilket  går att  koppla till  tidigare forskning som visat  att  män och

kvinnor på chefsposition praktiserar liknande ledarskap (Emmerik et al. 2010, s 911; Keisu,

2009, s 28; Robinsson & Limpan-Blumen 2003, s 32) och hanterar konflikter på liknande sätt

(Brewer et al. 2002, s 81; De Dreu et al. 2001, s 659; Boonsathorn, 2007, s 212).

Jordan  (2013,  s  3)  beskriver  att  konflikter  på  systemnivå  hanteras  genom förändringar  i

organisationen. Detta hanteringssätt stämmer delvis överens med chefernas berättelser. I vissa

fall försökte cheferna tillgodose de anställdas önskningar om t.ex. förändrad arbetstid, lön och

tillgång till utbildning. I andra fall riktades hanteringen mot de anställda som uppmanades

acceptera  de  upplevda  orättvisorna  eller  bristerna  i  organisationen.  Användningen  av  det

sistnämnda hanteringssättet kan bero på att de som första linjens chefer inte har mandat att

göra större förändringar i organisationen (Holt & DeVore 2005, s 184).
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5.3 Hinder och möjligheter
I berättelserna om konflikter och konflikthantering gick det inte att utläsa några skillnader

beroende på om chefen var kvinna eller man. Samma mönster återkommer i samtalen om

hinder och möjligheter med undantag för skillnader i hur männen och kvinnorna upplever

konsekvenserna  av  andras  förväntningar  på  hur  de  ska  hantera  konflikter  och  den

arbetsbelastning som konflikthanteringen utgör. Generellt beskrev de goda förutsättningar för

att kunna hantera konflikter. De talade om bra samarbete och stöd från andra chefer och HR-

avdelning. 

5.3.1 Individnivå – förväntningar på kvinnor på chefsposition

När cheferna berättar om vad som hindrar och möjliggör en god hantering av konflikter är det

svårt att finna kopplingar till individnivån och processen om individers meningsskapande. Ett

undantag är att både männen och kvinnorna berättar att kvinnor kanske upplevs som lättare att

prata med och bättre på att ta sig tid för samtal med anställda. 

Jag tror det kan finnas förväntningar på att kvinnor ska vara bättre på att prata med anställda, att ha

bättre samtal, eller kanske inte bättre men att vara bättre på att prata med dom. Att prata oftare

kanske.  

(Första linjens chef och kvinna)

Jag tror att man upplever att det lättare att prata med kvinnor. Sen vet jag inte om det är så men jag

tror att det finns den synen. 

(Första linjens chef och man)

Kvinnorna beskriver att förväntningar på att de ska vara bra på att samtala med anställda ger

dem både för- och nackdelar. Fördelen kan vara att de blir informerade om konflikterna i ett

tidigt skede och på så sätt kan de hinna hantera dem innan konflikterna eskalerar. Nackdelen

är att anställda ibland kommer och vill prata om saker, situationer och händelser som cheferna

upplever som mindre relevant och därför tar tid ifrån andra viktiga uppgifter. I processen om

individers  meningsskapande  beskriver  Acker  (1992,  s  253-254)  att  organisationens

genusstruktur påverkar anställda till att agera och bete sig efter rådande struktur. Om anställda

uppfattar  att  kvinnor  på  chefsposition  ska  vara  mottagliga  och  samtalsinriktade  kan  det

påverka dem att uppsöka dem oftare och ventilera åsikter och konfliktproblem. Det är möjligt

att anställda som har en man som chef inte finner detta agerande lämpligt vilket kan förklara

varför det bara är kvinnorna på chefsposition som beskriver dessa hinder och möjligheter.  
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5.3.2 Relationsnivå – föreställningar om underanställda

Skillnaderna i hur de anställda kvinnorna och männen framställs i konflikter på relationsnivå

kan vara ett hinder i chefernas konflikthantering. Som sagts tidigare så kan skillnaderna bero

på  faktiska  skillnader  i  hur  män  och  kvinnor  beter  sig  men  de  kan  även  förklaras  av

förutfattade  meningar  om män och kvinnor  som inte  stämmer  överens  med verkligheten.

Chefernas  föreställningar  om genus  kan  leda  till  att  konflikterna  hanteras  på  ett  mindre

effektivt sätt. Nedan är ett citat från en utav cheferna som visar på detta. 

Jag hade en anställd som var väldigt negativ en period. Dom andra (anställda) kände att hon hela

tiden klagade och gnällde och jag märkte ju också det. Jag antog att det hade och göra med att hon

nyss separerat (från sin partner) och pratade med henne om det. Jag tyckte att vi hade en bra

diskussion och så men det var liksom inget som hände. Hon var fortfarande väldigt negativ och så.

Sen satte jag mig ner med henne och tog upp det här, att hon hade en väldigt negativ energi och så

och då kom det ju fram att hon var besviken för att hon inte hade fått vara med i ett projekt vi hade

startat och kände att hon tappat motivationen för de uppgifter hon hade nu... Vi hittade egentligen

ingen lösning på det hela men det blev ju bättre. Hon kanske, eller jag tror att det blev bättre för att

vi gick till botten med allt, att hon fick säga det hon kände.  

(Första linjens chef och kvinna)

Acker (1992, s 253) beskriver att genus skapas i interaktion mellan individer. I det här fallet

tillskrev  chefen  den  underanställde  egenskaper  utifrån  dennes  beteende  som

uppmärksammades i interaktioner med andra anställda och chefen själv. I citatet beskrivs hur

chefen antog att den underanställdas negativa beteende grundade sig i att hon nyligen avslutat

en relation då de egentligen handlade om om att hon inte var nöjd med sina arbetsuppgifter.

Chefen visste  både att  hon nyligen separerat  och att  hon inte  blev vald till  att  ingå i  ett

nystartat  projekt.  Då  kvinnor  vanligtvis  beskrivs  som  relationsinriktade  och  inte

uppgiftsorienterade  kan  det  påverkat  chefen  till  att  anta  att  kvinnas  avvikande  beteende

berodde  på  att  hon  nyligen  avslutat  en  relation.  Detta  är  ett  exempel  på  hur  chefernas

föreställningar om män och kvinnors agerande, beteende och önskningar kan utgöra hinder

för att konflikter ska kunna hanteras på ett bra sätt. 

5.3.3 Systemnivå – Chefernas arbetsbelastning

Männen i studien uppgav att  de inte upplever att konflikthantering tar mycket tid eller  är

belastande  medan  kvinnorna  framställer  konflikthantering  som  något  mer  tids-  och

energikrävande. Detta kan förklaras av att männens underanställda har färre konflikter men
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det  skulle  även kunna förklaras av att  kvinnorna på chefsposition får ta  större  ansvar för

konflikthantering jämfört med männen på samma position.

Att hantera konflikter är ju en del av arbetet men jag har inte känt att det tar över hand, att det blir

för mycket. Det är klart att vissa perioder så är det lite mer men generellt så tycker jag inte det.

(Första linjens chef och man)

Jag känner nog att konflikthantering tar ganska mycket tid. Man måste hålla sig ajour med vad

som pågår i gruppen, hur de reagerar på saker och ting och kolla av ganska mycket. 

(Första linjens chef och kvinna) 

I  analysen  på  individnivån  beskrivs  att  anställda  anpassar  sitt  beteende  efter  en  bild  i

organisationerna  där  kvinnorna  på  chefsposition  framställs  som  relationsinriktade.  Den

analysen går att koppla till systemnivån och kan även förklara varför kvinnor på chefsposition

upplever konflikthantering som mer tidskrävande jämfört med männen. Genom att det finns

en organisatorisk bild utav kvinnor på chefsposition som innefattar att de ska vara bra på att

samtala  med sina anställda skapar detta  förväntningar på att  kvinnorna ska ska praktisera

konflikthantering i enlighet med den. De förväntas lägga vikt vid relationer och samtal med

anställda.  Förväntningarna kan i  sin  leda till  att  de underanställda oftare  tar  kontakt  med

kvinnor  på chefsposition  jämfört  med män vilket  kan förklara varför  kvinnorna i  studien

upplevde konflikter som mer tids- och energikrävande. Här har vi också ett exempel på hur

genus och konflikthantering kan röra sig mellan olika konfliktnivåer och genusprocesser. Vad

som  ses  som  en  konflikt  på  individnivån  (anställdas  beteenden)  kan  även  kopplas  till

systemnivån (chefernas olika förutsättningar utifrån organisationers strukturer, kulturer och

symboler)  och  vad  som  inledningsvis  handlar  om  genusprocesser  i  individers

meningsskapande  (hur  anställda  anpassar  sitt  beteende)  kan  även  studeras  utifrån

genusprocesser  om  strukturer  eller  symboler  (hur  symboler  och  bilder  skapar  högre

arbetsbelastning för kvinnor på chefsposition).   

6. Diskussion
Syftet med studien var att undersöka hur genus konstrueras i första linjens chefers berättelser

om konflikter och konflikthantering på arbetsplatsen. I  studien framkom att genus har stor

betydelse och inverkar både på synen av de underställda  i konfliktsituationer  och på första

linjens chefers praktiska arbete med konflikter. 
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En kort tillbakablick visar sammanfattningsvis att de underanställda kvinnorna framställs som

mer konfliktbenägna och anses orsaka konflikter genom deras beteende eller genom att de

missuppfattar situationer. Dessutom går det att urskilja en kvinnlig underordning och manlig

överordning där  kvinnornas  egenskaper  beskrivs i  mer  negativa ordalag i  jämförelse med

männens. Härigenom synliggörs  hur  kvinnorna  beskrivs  som avvikande  och  männen  blir

norm i konfliktsituationer.  Hanteringen utav konflikter som grundade sig i upplevelsen av

kvinnornas  felaktiga  beteende  bestod  däremot  inte  uteslutande  av  åtgärder  riktade  mot

kvinnorna. Lika ofta riktades hanteringen mot de eller den som upplevt kvinnornas beteende

som felaktigt. Paradoxalt är att chefernas konflikthantering beskrevs vara densamma oavsett

om det var män eller kvinnor inblandade med ett undantag. De tenderade att samtala mer med

kvinnorna. Cheferna praktiserar både vad som kan anses vara kvinnligt och manligt ledarskap.

Det stereotypt kvinnliga, mer tillmötesgående och relationsinriktade ledarskapet, användes då

konflikten handlade resurser  som bedömdes vara mer betydelsefulla  för  de anställda.  Det

stereotypt manliga, mer direkta och auktoritära ledarskapet, användes då resurserna bedömdes

vara  mindre  betydelsefulla  för  de  anställda.  Konstruktionen  av  genus  medförde  både

möjligheter och hinder enligt cheferna. Både männen och kvinnorna på chefsposition beskrev

att det fanns förväntningar på att kvinnorna skulle vara mer relationsinriktade och bättre på att

samtala med anställda. Fördelen med detta enligt kvinnorna var att de kunde få vetskap om

konflikter i ett tidigt skede och nackdelen var att de upplevde att anställda kontaktade dem i

onödan vilket tog tid från andra uppgifter och åtaganden. Ytterligare ett hinder var chefernas

stereotypa föreställningar om män och kvinnors agerande, beteende och önskningar. Dessa

föreställningar kunde leda till att konflikterna hanterades på ett felaktigt sätt.

Det framkommer paradoxer i analysen av konflikter mellan anställda. På frågan om män och

kvinnors deltagande i konflikter anger cheferna att de inte upplever varken män eller kvinnor

som mer eller mindre benägna att skapa eller delta i konflikter trots att de ofta ger exempel

med kvinnors beteende som orsak till  konflikter. Intressant är också att  konstruktionen av

genus inte  bara  återfinns  i  de delar  av berättelserna då cheferna får  frågor  om skillnader

mellan män och kvinnor, utan även i de delar då könsneutrala frågor ställts. Detta tyder på att

cheferna inte är medvetna om att genus har betydelse för hur de uppfattar sina underanställda.

Ytterligare  en  paradox är  att  på  individnivå  anses  kvinnornas  maskulina  beteende (då  de

beskrivs vara rakt på sak och driva på för mycket) skapa konflikter medans deras feminina
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beteende (då de beskrivs som för känsliga) anses orsaka konflikter på relationsnivå. Både när

de utövar manligt likväl som kvinnligt beteende uppfattas det som felaktigt och negativt. I

analysen synliggörs  en kvinnlig underordning och manlig överordning och manlighet  blir

norm i  konfliktsituationer.  Därav  kan  kvinnornas  handlingsutrymme  i  konflikter  ses  som

begränsat. I relation till den första forskningsfrågan är slutsatsen att genus har betydelse för

hur chefer på första linjen beskriver konflikter bland anställda på arbetsplatsen.

I analysen av chefernas berättelser om konflikthantering framkommer att cheferna använder

både  ett  stereotypt  manligt  agerande  men  framförallt  ett  stereotypt  kvinnligt  agerande.

Samtliga chefer lägger stor vikt vid att samtala med de anställda och de menar att detta är

viktigt för att kunna hantera konflikter på ett bra sätt. Ledarskap har traditionellt kopplats ihop

med manlighet och manliga egenskaper  (Alvesson & Billing 2007, s 148) och därför är det

intressant  att  se  att  cheferna  beskriver  sitt  ledarskap  när  de  hanterar  konflikter  som

relationsinriktat och stereotypt kvinnligt. I denna aspekt av ledarskapet blir kvinnlighet norm

vilket  för  kvinnor  på  chefsposition  borde  medföra  goda  förutsättningar  för  att  kunna

praktisera  konflikthantering.  Medan  genus  påverkar  underanställda  kvinnor  negativt  i

konfliktsituationer  kan  det  påverka  kvinnor  på chefsposition  positivt  i  deras  hantering  av

konflikter.  I  relation  till  den  andra  forskningsfrågan  blir  därmed  slutsatsen  att  genus  har

betydelse för första linjens chefers hantering av konflikter på arbetsplatsen.

Cheferna beskrev att det fanns förväntningar på att kvinnor på chefsposition skulle vara mer

relationsinriktade  och  bättre  på  att  samtala  med  anställda.  Kvinnorna  menade  att  detta

medförde fördelar genom att de fick information om konflikter i ett tidigt skede samtidigt som

det medförde nackdelar i form av att anställda uppsökte dem i onödan. Utöver hinder som

cheferna själva talade om så framkommer i analysen ytterligare två möjliga hinder för första

linjens  chefers  konflikthantering.  När  cheferna  berättade  om konflikter  på  individnivå  så

talade de framförallt om kvinnor som delaktiga i och källa till konflikter. Om det är så att de

underanställda  kvinnorna  är  mer  konfliktbenägna  jämfört  med  männen  så  bör  cheferna

reflektera över  varför  det  är  så.  Är kvinnorna förfördelade? Måste de slåss  för att  uppnå

samma  status  eller  inofficiella  position  som männen?  Måste  de  kämpa  för  att  få  samma

arbetsuppgifter eller tillgång till samma resurser som männen? Finns det en genusstruktur på

arbetsplatserna  som  gör  att  kvinnorna  och  männen  inte  har  samma  förutsättningar?  Om
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cheferna reflekterar över och går till botten med dessa frågor kan deras hantering av konflikter

bli mer effektiv genom att de undersöker varför kvinnorna är mer konfliktbenägna jämfört

med männen snarare än på vilket sätt de är det. Om vi istället utgår ifrån att underanställda

kvinnor och män är lika konfliktbenägna och anledningen till att cheferna oftare gav exempel

på  konflikter  där  orsaken  var  kvinnornas  beteende  beror  på  att  kvinnors  deltagande  i

konflikter ses som mer avvikande jämfört med mäns deltagande i konflikter så ser vi ett annat

hinder.  Genom att  kvinnor  och  konflikter  ses  som mer  oförenligt  jämfört  med  män  och

konflikter  så  kan  det  leda  till  att  de  anställda  männen  undgår  sitt  ansvar  i  konflikterna.

Chefernas hantering kan därmed riktas åt fel håll och på fel part. Även om andras förutfattade

meningar utgör möjligheter för kvinnor på chefsposition så utgör chefernas (både männen och

kvinnornas) egna förutfattade meningar även hinder för att de ska kunna hantera konflikter på

ett effektivt och tillfredsställande sätt. I relation till den tredje forskningsfrågan blir slutsatsen

att genus både möjliggör och hindrar första linjens chefers konflikthanterande arbete.

Det har bedrivits forskning om konflikter och ledarskap. De flesta studierna är kvantitativa

och genusperspektivet sträcker sig oftast till att endast studera skillnader mellan könen. Denna

studie skiljer sig från större delen av tidigare forskning och utforskar ett nytt perspektiv på

konflikthantering  genom att  en  genusteoretisk  ansats  använts.  Dessutom har  chefskap  på

första  linjen  studerats,  vilket  är  en  chefsgrupp  som  ofta  förbises  i  konfliktforskning.

Ytterligare en styrka är valet av en kvalitativ metod som medför förutsättningar för en djupare

förståelse om hur genus konstrueras i första linjens chefers vardagliga arbete.  Jag vill med

denna studie bidra till att en kunskapslucka fylls men det krävs naturligtvis fler studier för att

detta ska ske. Därför anser jag att det är viktigt att fler kvalitativa studier med liknande syften

genomförs. Resultatet i denna studie baseras på berättelser från relativt få respondenter och

därför vore det intressant att se om de mönster jag funnit återkommer i framtida forskning och

studier baserat på ett större antal respondenter.  Ju mer vi lär oss om våra förställningar och

vårt beteende desto bättre förstår vi varför vi tänker och handlar som vi gör och när vi förstår

det kan vi förändra oss.
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Bilaga            

Intervjuguide

Bakgrund
Respondentens bakgrund
Organisationen – storlek, struktur, överordnade
Chefsrollen– ansvar, uppgifter
Underanställda – uppgifter, ansvar, roller

Huvudfrågor
Vilka konflikter finns/har funnits på arbetsplatsen? Ge exempel.
- Hur ser de ut?
- Vad handlar de om?
- Vad orsakar/bidrar till konflikterna?
- Vilka är delaktiga?
- Vilka påverkas?
- Vilka konsekvenser får konflikterna?
- Hur mycket konflikter finns det?
- Vilken typ av kultur/klimat anser du karaktäriserar din arbetsplats?

Hur hanteras konflikterna? Ge exempel.
- Hur deltar du i hanteringen?
- Vilket intresse har du i konflikterna?
- Vilka typer av åtgärder använder du?
- Är viktigt att den hanteras/ blir löst?
- För vem/vilka är det viktigt?
- Varifrån får du stöd i konflikthanteringsprocessen?
- Upplever du att de finns några hinder för att kunna hantera konflikter på ett bra sätt?
- Vad är viktigt för att du ska kunna ha möjlighet att hantera konflikter på ett bra sätt?  

Hur upplever du det är att vara kvinna/man och chef och hantera konflikter? Ge exempel.
- Upplever du skillnader när du hanterar konflikter mellan män och kvinnor? Vilka?
- Upplever du att det finns skillnader i mäns och kvinnors deltagande i konflikter? Vilka?
- Tycker du att det har någon betydelse att du är man/kvinna i hanteringen av konflikter och i så fall
hur då?
- Upplever du att det finns förväntningar eller förutfattade meningar om hur du som kvinna/man och
chef ska agera i konfliktsituationer?

Avslutning
- Sammanfattning
- Eventuella frågor och tillägg
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