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Abstract  

Title: Rollincidenter- sociologiskt perspektiv på incidenter mellan professionell yrkesroll och 

privat roll.  

Author: Amanda Fairbanks 

Year: 2016 

Level: Bachelor  

Summary: The basis of this essay are taken from Goffmans (1959) theory about impression 

management. The theory is used to investigate the connection and the collision between 

separate roles. The purpose of this study is to examine when collision between the bosses 

professional role and their private role occur and to examine how they handle these collisions. 

The extent of this study is focused mainly on bosses who are living and working in small 

districts. The choice of definition is to make sure that the informants have actually experienced 

some degree of collision between their separate roles. The objective is to find out if bosses who 

are living and working in small districts can secure their anonymity and stay anonymous in 

public. A qualitative method is used for this study. And so called go-along interviews and focus 

Group interviews has been applied. The result of this study shows that bosses who are living 

and working in small districts are having trouble maintaining their anonymity. And therefore 

the most common choice made is to take up residence outside the work district. This is of great 

importance to be able to separate the professional role from the private and to maintain these 

two. The result clearly presents that collisions between the professional role and the private role 

are taking place and are quite common.  Henceforth strategies are used by bosses in this study 

to facilitate and avoid collisions. Bosses is using dramaturgical caution, to avoid execution of 

actions that can´t be adjusted quickly. Bosses in the conducted study are experiencing that 

collisions themselves aren't problematic which leads to the conclusion that they have a high 

level of dramaturgical discipline. In conclusion the main objective of this study has been 

obtained and the questions has been answered from Goffmans perspective regarding impression 

management.  

 

Nyckelord- Intrycksstyrning, Goffman, roller, incidenter, anonymitet. 
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Förord  

Inledningsvis vill jag börja med att tacka de personer som har väglett och stöttat mig under 

uppsatsskrivandet. Det har varit krävande men också mycket roligt att genomföra denna 

uppsats. Jag vill främst tacka min synnerligen tillmötesgående, inspirerande och hjälpande 

handledare Magnus Persson som också råkar vara sociologiprogrammets programansvarige. 

Jag vill också tacka min examinator Per Dannefjord som med goda kunskaper om min valda 

teori har hjälpt mig till godkänt resultat. Därefter vill jag ge ett stort tack till de chefer som 

medverkat i studien trots sina fullspäckade scheman. Till sist vill jag tacka familj och vänner 

som både hjälpt mig, stöttat mig och stått ut med mig under uppsatsens gång.  

 

1. Inledning  

Utifrån artiklarna: Publicising private lives: celebrities, image control and the reconfiguration 

of public space (2009), Effective work/life strategies: Working couples, work conditions, 

gender, and life quality (2000) och Balancing work and personal life: the leader as acrobat 

(2009), visar det sig vara problematiskt att finna balans mellan arbete och privatliv. Detta 

skriver bland annat Mansour & Muna (2009) om i artikeln Balancing work and personal life: 

the leader as acrobat. De menar att chefer många gånger har svårt att kombinera arbete och 

privatliv. Vidare menar de att det främst är privatlivet som blir lidande och får stå åt sidan 

eftersom arbetet tar mycket utrymme i vardagen (Mansour & Muna, 2009:131, 132). Efter att 

ha läst flertalet artiklar om ämnet arbetslivsbalans upptäckte jag att de inte hade belyst ämnet 

ur ett rollperspektiv. Jag fann även att lite fokus hade riktats mot skillnaden mellan rollerna 

arbete och privatliv. Vidare menar jag att det kan uppstå svårigheter när den privata rollen 

(informella) och den professionella rollen (formella) möts, vilket jag kommer att kalla för 

incidenter. Egna erfarenheter visar att det kan vara besvärligt för lärare och elever att bibehålla 

sina roller inför varandra om de möter varandra utanför skolan under andra omständigheter då 

rollerna ifrågasätts. Mitt huvudsakliga intresse är att undersöka när rollerna möter varandra. 

Därav intresserar jag mig för att skriva om hur människors balans mellan privatliv och arbetsliv 

ter sig vara (arbetslivsbalans). Det är också av intresse att jämföra den privata och den 

professionella rollen med varandra för att se om de skiljer sig åt i egenskaper och handling.  

Detta eftersom det är väsentligt att undersöka hur incidenterna ter sig utifrån ett privat och 

professionellt perspektiv.   
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2. Problemformulering  

Som Goffman (1959) menar spelar vi människor olika roller i olika situationer och 

sammanhang. Individen intar konstant olika roller, vilka bland annat bestäms av det specifika 

sammanhanget t.ex. på arbetet har individen en viss roll och i föreningen är det sannolikt att 

individen har en annan roll. De olika rollerna omfattar särskilda handlingar och ett visst 

uppträdande. Individen uppträder olika i olika roller. Det finns inget socialt sammanhang där 

individen inte har införlivat en specifik roll (Goffman, 2011:11–13). Således finns det många 

olika roller att ta utgångspunkt ifrån och undersöka. Men intresset riktas mot att undersöka 

informella och formella roller. Där den informella rollen kan ses som en definition utifrån sitt 

agerande i den privata rollen och den formella utifrån det agerande man använder i den 

professionella rollen.  Som jag nämnt tidigare vill jag undersöka när rollerna mellan privat och 

professionellt möts. Det med anledning av att jag misstänker att det finns kontraster mellan 

rollerna som inte alltid är lätta att hantera, vilket jag menar kan bidra till att så kallade incidenter 

uppstår. Jag tänker mig att det finns större skillnader mellan yrkesrollen och den privata rollen 

om man har en position som någon form av överordnad inom yrkeslivet än om man exempelvis 

har en lägre hierarkisk position som t.ex. ett vårdbiträde. Jag menar att vårdbiträdets privata 

och professionella roll är förhållandevis lika varandra när det kommer till position, vilket 

minskar utrymmet för asymmetri mellan rollerna. För att på något sätt finna stora kontraster 

mellan rollerna kommer jag således att utgå ifrån personer med högre maktpositioner. Mitt urval 

kommer att vara chefer eftersom de har en högre maktposition.  

 

I min kommande c-uppsats vill jag undersöka hur människor som har chefspositioner skapar 

och bibehåller balansen mellan sina två huvudsakliga roller, vilka är den professionella rollen 

på arbetet och den privata rollen i hemmet. Vidare vill jag undersöka hur de hanterar incidenter 

som uppkommer då de befinner sig i respektive roll. Jag kommer också undersöka om det 

föreligger en eventuell obalans mellan den privata och den professionella rollen.  Där obalans 

kan som ses som att cheferna har svårt att upprätthålla en eller båda sina roller. Jag har valt att 

inte begränsa mig till endast en definition av begreppet balans/obalans eftersom det inte finns 

någon entydig definition vad gäller balans och obalans mellan den privata och den 

professionella rollen. Tolkningen och definitionen är väldigt bred och kan göras från många 
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olika perspektiv, därför kommer jag senare i studien att ta ställning till vad dessa begrepp mer 

precist innebär och omfattar utifrån det fokusområde som föreligger i denna studie. 

 

Vidare kommer jag att undersöka hur chefernas balans mellan rollerna ter sig vara i relation till 

deras anställda. Detta eftersom de anställda kan komma att vara en del av eller en bidragande 

faktor till att incidenter uppstår. Exempel på detta är när chefen möter en anställd i en matbutik, 

där båda parterna befinner sig i sin privata roll. Den anställde blir en del av en incident då chefen 

delvis eller helt behöver agera utifrån sin professionella roll för att inte riskera att den anställde 

ändrar uppfattning om chefen på arbetsplatsen, vilket hade skadat chefens professionella roll. 

Incidenten är alltså att chefen på grund av mötet med den anställda i matbutiken tvingas in i sin 

professionella roll och agera därefter trots att chefen just då befinner sig i sin privata roll.  

 

Intresset centreras kring att undersöka om det föreligger problematik vad gäller att kunna 

bibehålla den professionella rollen i det offentliga rummet. Det offentliga rummet definieras 

som fysiska platser utanför arbetsplatsen, till exempel, parker, torg, affärer, fik, bussen påväg 

från eller till arbetet. Anledningen till att detta kommer att undersökas är för att se om det 

föreligger ett problem, om det visar sig att cheferna inte kan upprätthålla sina roller (särskilt 

som överordnad) så föreligger det en obalans som skadar rollen i fråga.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka asymmetriska relationer och hur individer förhåller sig 

till dessa relationer för att upprätthålla sin position som överordnad. Samt hur man som 

överordnad hanterar och upplever situationer när den professionella yrkesrollen möter den 

privata rollen. Kort sagt hur balansen mellan rollerna ter sig.  

 

Frågeställning: Vilka handlingsstrategier använder cheferna för att hantera och undvika 

incidenter? Vilka faktorer påverkar balansen inom och mellan rollerna?  
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3. Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning om ”work- life balance” (arbetslivsbalans). Samtliga artiklar som 

jag har valt att belysa faller inom ramen för arbetslivsbalans, vilket är grunden för studiens 

undersökningsområde och därmed av hög relevans. Artiklarna är i huvudsak till för att belysa 

de delar som man redan har forskat om inom ämnet arbetslivsbalans. Dessutom är artiklarna 

också till för att undersöka om det finns aspekter inom arbetslivsbalans som ännu inte är forskat 

kring. För att finna grunden för min studie behöver jag tidigare forskning för att kunna 

positionera mig inom ämnet. Med hjälp av artiklarna kan jag säkerställa att min valda 

utgångspunkt inom arbetslivsbalans ännu inte har belysts.  

 

Mansour och Muna (2009) skriver om chefers svårigheter att kunna bibehålla balansen mellan 

yrkeslivet och privatlivet. Forskarna har valt att undersöka chefer och HR specialister för att 

komma fram till hur man kan finna balans mellan arbetet och privatlivet som även omfattar 

familjelivet. I artikeln skrivs det att det är vanligt förekommande att flertalet av cheferna som 

oftast är duktiga på att planera och strukturera sitt arbete många gånger inte gör det samma för 

sina privatliv.  Konsekvensen av detta blir att arbetet tar större plats i vardagen och vänner och 

familjen kommer att prioriteras i andra hand, vilket kan ge negativa effekter för privatlivet.  

Författarna menar att balansen mellan arbetsliv och privatliv hade jämnats ut om även 

privatlivet hade fått ingå i någon del av planeringen. I artikeln framgår det också att det är 

vanligt förekommande att många chefer i efterhand ångrar sina val vad gäller att de prioriterat 

arbetet och dess krävande uppgifter i första hand istället för att prioritera privatlivet (Mansour 

& Muna, 2009:131, 132).  

 

Moen och Yu (2000) menar att både män och kvinnor har svårigheter att kombinera arbete med 

familj. Författarna menar att vi tampas med en strukturell eftersläpning när det kommer till att 

kombinera sina två roller gällande arbetet och hemmet som även omfattar familjen. De påpekar 

att familjesituationen och arbetssituationen har förändrats över tid och att vi nu anstränger oss 

för att få dessa element att fungera i vardagen.  Den strukturella förändringen vad gäller arbete 

och familjesituation uppdagar sig på många olika sätt. Exempel på förändringarna som har skett 

är bland annat att kvinnan har blivit deltagande i arbetslivet. Författarna menar också att det 
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huvudsakligen är kvinnan som får tampas med stressen att kombinera hem och arbete, främst 

eftersom arbetsmarknaden fortfarande är ganska oförändrad och därmed kan anses som mer 

anpassad för män (Moen, & Yu, 2000:291, 293).  

 

Bernerth & Walker har svar på hur vi kan se på den hierarkiska relationen mellan anställda och 

chefer. Författarna menar att goda hierarkiska relationer grundar sig i tillit mellan chefen och 

hens anställda. Tillit mellan parterna leder till att chefen kan ge sina anställda mer frihet och 

utrymme vad gäller arbetet inom organisationen, de anställda känner att de får mer ansvar och 

som följd stärks tilliten mot chefen. Enligt Bernerth & Walker är det nyckeln till goda och 

stabila relationer mellan chefer och anställda. Författarna poängterar att det finns lite forskning 

inom detta område, vilket jag också har upptäckt (Bernerth & Walker, 2009:217- 218, 223-

224).  

 

Vidare har jag funnit inspiration av Van Praet som skriver om ambassadörers förmåga att 

hantera och ”spela” olika roller för att lösa konflikter och få grupper på sin sida. Van Praet utgår 

från Goffmans teori och menar att ambassadören använder sig av många tekniker (spela olika 

roller) för att bibehålla den givna situationen (Van Paret, 2009:94). Mina tankar grundar sig i 

inspirationen av Van Praet, där chefen kan ses som en ambassadör ur många synvinklar. För 

det första fungerar chefen som en medlare vid konflikt mellan exempelvis anställda. För det 

andra är chefens uppgift att få med sig gruppen (de anställda). Många gånger liknar chefen 

ambassadören eftersom liknade situationer kan förekomma för chefen men i mindre 

utsträckning. Kort sagt, konflikter stora som små kräver viss förmåga att ombesörja. Därför 

anser jag att denna artikel är av relevans. Den visar också att mitt valda undersökningsområde 

inte är forskat närmare inom. Orsaken till detta är att artikeln inte väger in ambassadörens 

personliga uppfattningar gällande komplexiteten av att skifta roller. Artikeln väger heller inte 

in om rollerna möter varandra, vilket kan leda till incidenter.   

 

Fortsättningsvis menar en annan författare vid namn D. Sheane att intrycksstyrning kan yttra 

sig på en ytlig nivå. Där människan ofta uppför sig och ger intryck av att vara på ett visst sätt 

exempelvis utifrån sin yrkesroll. Hon menar att det är vanligt att man ”klistrar på” ett leende 
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för att anpassa sig till rollens förväntningar. I artikeln exemplifierar de utifrån yrkesroller och 

hårfrisörer, de menar att frisörerna ofta ger ett karaktäristiskt intryck till sina kunder främst 

genom att få dem att känna sig förstådda och värdefulla (D. Sheane, 2011:145, 152, 156). Detta 

kan betraktas som en värdefull synvinkel och därmed kopplas till studiens informanter 

(cheferna) eftersom fokus även kommer att riktas mot deras yrkesroll. Frågan är om det kan 

finnas något liknande karakteristiskt drag hos cheferna och vad de ger intryck av att vara.  

 

Följaktligen kommer jag (som tidigare nämnt) att undersöka när den professionella och den 

privata rollen möts. Därför är det av relevans att ta hänsyn till tidigare likande forskning som 

belyser ämnet och det området. Inte helt oväntat är det att kändisskap gör det problematiskt att 

hålla isär den professionella rollen och den privata, då dessa tenderar att gå in i varandra. 

McNamara (2009) belyser kändisars problematik gällande detta. Författen menar dels att 

kändisar tampas med att hålla isär sina två identiteter och att även ”back- stage” har blivit ”on- 

stage”. De menar också att problematiken är situationsbaserad eftersom kontexten spelar stor 

roll beroende på om den är formell (på scen) eller informell (privat) (McNamara, 2009:20). 

Denna artikel är en extrem jämförelse med cheferna som ingår i denna studie. Men med tanke 

på att även chefer kan befinna sig i situationer och uppleva liknande problematik vid mötandet 

av anställda under privat tid som kan förekomma är inte att förglömma. Chefen kan ses som en 

kändis och de anställda som ständigt iakttagande.  

 

Med utgångspunkt i de ovanstående artiklarna kan man konstatera att forskning gällande privat 

och professionell roll har genomförts utifrån många olika aspekter. Däremot finns det nästintill 

ingen forskning som behandlar konkreta incidenter mellan arbete och privatliv, vilket denna 

uppsats kommer att ta ansats ifrån. Därmed kommer jag att positionera mig till att undersöka 

detta.  Ovanstående artiklar är betydelsefulla att ta hänsyn till och finna vetskap om eftersom 

denna studie faller inom ramen för arbetslivsbalans. Därmed kan det finnas väsentliga och 

liknande faktorer som kan uppdagas och kan därför även komma att behandlas vidare utifrån 

denna studiens teoretiska ramverk.  
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4. Teoretiskt ramverk  

Jag finner Goffmans (1959) teori om roller passande för min undersökning eftersom intresset 

riktas till att undersöka roller samt incidenter. I en artikel lyfter Hochschild fram fördelar och 

nackdelar med rollteorin, vilket förtydligar de teoretiska ramarna för denna uppsats. Det står 

bland annat skrivet att teorin grundar sig i interaktion och intrycksstyrning, vilket handlar om 

att människan anpassar sig utåt men också inåt (Hochschild, 1979:556). Goffmans teori lämpar 

sig till att undersöka situationer. Däremot är även Goffmans teori begränsad. Hans teori tar 

bland annat inte hänsyn till människans inre känslor utan lämpar sig främst till att försöka förstå 

varför människor agerar på olika vis i olika sammanhang, vilket sociologisk forskning centreras 

kring. Fokus på enbart inre känslor är mer anknytningsbart till psykologisk forskning som inte 

kommer att vara intressant i denna undersökning. Jag kommer således att försöka förstå varför 

cheferna agerar som de gör i olika sammanhang. Chefernas inre känslor kommer jag inte att 

behandla i denna undersökning. Vi kan konstatera att Goffmans teori främst lämpar sig till 

sociologisk forskning och det är bland annat därför som Goffmans teori är väsentlig för just 

denna undersökning.  

 

Goffmans teori handlar om att vi människor konstant införlivar olika former av sociala roller 

och att människor som vi interagerar med är vår publik. Individen som spelar rollen inför en 

publik (även kallad aktör) måste ta hänsyn till mycket. Bland annat att leva upp till publikens 

förväntningar för att inte verka falsk och oäkta (Goffman, 2015:25, 57- 58). Utgångspunkten är 

att alla människor försöker göra ett så gott intryck som möjligt givet sin roll.  

 

4.1 Intrycksstyrning  

4.1.1 Social inrättning 

Ramen för olika roller kan ses som en social inrättning, ett exempel på en social inrättning är 

arbetsplatsen. Sociala inrättningar är platser som omfattas av speciella och regelbundna 

aktiviteter där bestämda gränser för sinnesintryck finns. Rollerna är således kopplade till sociala 

inrättningar eftersom rollfenomenet uppstår i dem. Exempelvis uppstår den professionella 

rollen på arbetsplatsen. Vid intrycksstyrning försöker aktören (vilket syftar till cheferna i denna 

studie) ständigt styra intrycken till fördel för sig själv och sitt team. Goffmans rollteori är 
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väsentlig för att förstå mitt valda undersökningsområde dels eftersom han menar att varje social 

inrättning med fördel kan undersökas utifrån hans teori om intrycksstyrning (Goffman, 

2011:207). Men också för att hans intrycksstyrningsteori kan hjälpa att förstå varför cheferna 

agerar på ett specifikt sätt i sina roller. Det är främst därför som Goffmans teori om 

intryckstyrning kommer att vara central i studien.  

 

4.1.2 Team 

Goffman menar att aktören inte alltid är ensam i ett framträdande. Han menar att människor 

ofta samarbetar i framställning av rutiner, vilket betyder att människor samarbetar i en så kallad 

teamframställning för att skapa en given definition av situationen, då inför publiken. Goffman 

menar att teammedlemmarna är beroende av varandra i framställningen eftersom det ligger i 

teammedlemmarnas intresse att intrycket framstår som tillfredsställande. Därför måste de också 

kunna förlita sig på varandra (Goffman, 2011:74- 75, 77- 78). Nedan finns ett av Goffmans 

exempel på hur teamframställningar kan yttra sig. Kärnan i detta exempel är att individer kan 

samarbeta som ett team för att styra publikens intryck av dem.  

 

När en man och en hustru framstäder tillsammans inför nyförvärvade vänner under en kväll med 

sällskaplig samvaro kan hustrun visa upp en mer respektfull underkastelse under mannens vilja och 

åsikter än hon kanske bryr sig om att göra när hon är ensam med honom eller när de är tillsammans 

med gamla vänner. När hon åtar sig att spela rollen av den vördnadsvärda hustrun kan han lägga sig 

till med rollen som den dominerande äkta mannen; och när var och en av makarna spelar sin speciella 

roll kan den äktenskapliga enheten genom teamarbete skapa det intryck som nya auditioner väntar 

sig av det. Goffman, 2011 s. 74 

 

4.1.3 Incidenter 

Individen och teamets framträdande är inte alltid riskfria. Det kan nämligen förefalla sig som 

så att individen (aktören) eller teamet (aktörerna) utsätts för olika former av sociala prövningar 

som ofta ger upphov till förvirring, förlägenhet och falskhet, vilket kan skada rollen eller 

teamets image. Ett exempel på en sådan situation är om individen eller teamet blir beskådad i 

en handling av omgivningen som inte är förenat med det förväntade intrycket, då i negativ 

riktning. Exempelvis om aktören uppför sig otrevligt mot någon den nyss har träffat eller om 
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aktören blivit beskådad i en aktivitet eller handling som inte är överensstämmande med det 

skapade intrycket för en annan etablerad roll. Exempel på detta är om en chef och en anställd 

oplanerat möter varandra på en fest, vilket kan bli problematiskt eftersom förväntningarna på 

chefens och den anställdas yrkesroll troligen inte är överensstämmande med festen och det 

privata sammanhanget. En sådan situation kan leda till förvirring och förlägenhet. Det finns 

många olika former av sociala prövningar, vilket kallas för incidenter (Goffman, 2009:182- 

183). Denna del av Goffmans teori lämpar sig att användas vid fysiska incidenter mellan den 

professionella och den privata rollen, exempelvis när cheferna oväntat möter sina medarbetare 

i det offentliga rummet (vilket jag också kommer att kalla för ofrivillig incident). Det finns 

olika sätt att förhindra samt undvika förvirring och förlägenhet som kan uppstå vid så kallade 

incidenter (Goffman, 2011:185).  Jag kommer enbart och konsekvent att använda begreppet 

incidenter när den privata och professionella rollen möts. Däremot kommer begreppet incident 

i denna studie att omfatta olika typer av möten mellan den privata och den professionella rollen, 

således fysiska som icke fysiska möten. Detta kommer att förklaras mer ingående under 

rubriken: Övriga begrepp.  

 

4.1.4 Dramaturgisk disciplin  

Dramaturgisk disciplin kan vara fördelaktig vid incidenter. Begreppet dramaturgisk disciplin 

hamnar inom ramen för intrycksstyrning och beskrivs som en egenskap eller en förmåga som 

vissa människor har införlivat. En person med sådan förmåga kan utan problem växla mellan 

informellt beteende som tillhör den privata sfären till formellt beteende (som i denna studie 

kopplas till den professionella rollen) utan att låta dem påverkas av varandra. Den 

dramaturgiska disciplinen innefattar även andra fördelaktiga förmågor. Mer precist kan en 

person med dramaturgisk disciplin konsten att undvika oavsiktliga gester och felsteg under sitt 

framträdande. Viktigt att veta är att dramaturgisk disciplin grundar sig i att förmå sig att 

behärska röst och ansiktsuttryck. (Goffman, 2011:189). Denna disciplin är mycket intressant 

att ta hänsyn till i denna uppsats eftersom egenskapen vittnar om hur chefernas balans mellan 

rollerna ter sig vara. Därför kommer jag att undersöka om informanterna i materialet besitter 

denna förmåga och fortsättningsvis i vilken utsträckning. Om cheferna har en välutvecklad 

dramaturgisk disciplinsförmåga kommer de utan större svårigheter att kunna hantera 

förekommande incidenter. Detta eftersom de utan svårighet kan växla mellan att vara informell 

(privat) och formell (professionell), vilket kan ses som att en slags balans har skapts mellan 
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rollerna. Däremot om det visar sig att cheferna har svårigheter med att hantera situationer när 

incidenter uppstår kan vi anta att cheferna har låg dramaturgisk disciplinsförmåga, vilket också 

tyder på obalans. Dramaturgisk disciplin kan kopplas till delar av uppsatsens syfte där intresset 

är att undersöka om det föreligger en balans eller obalans mellan rollerna. Men också hur 

människor med asymmetriska relationer upplever situationer när den professionella rollen och 

den privata rollen möter varandra.  

 

4.1.5 Dramaturgisk försiktighet  

Jag kommer också att ta hänsyn till dramaturgisk försiktighet. Dramaturgisk försiktighet är när 

individen begränsar rollöverträdelsen så att man snabbt kan korrigera handlingen. Goffman 

menar att aktören enbart kommer att slappna av i den utsträckningen så att man inom ett visst 

tidsförlopp kan korrigera sina beteendemässiga överträdelser, då inför en eventuell och oväntad 

publik. Han exemplifierar detta likt nedan:  

 

När en lärarinna lämnar sitt klassrum för ett ögonblick kan hennes elever slappna av genom att inta 

slarviga hållningar eller föra viskande samtal, för de överträdelserna kan korrigeras under de fåtal 

sekunder de har på sig från det de hör att hon är på väg tillbaka till klassrummet och tills hon kommer 

in i det; men det skulle knappast vara lämpligt om eleverna passade på att smygröka under hennes 

frånvaro, för man skulle inte hinna göra sig kvitt röklukten lika snabbt. 

Goffman, 2011:197 

 

I denna uppsats kommer jag att söka efter dramaturgisk försiktighet och fortsättningsvis hur det 

uppenbarar sig, exempelvis om cheferna undviker vissa handlingar medvetet. Intresset 

preciseras kring eventuell rollöverträdelse då främst chefens rollöverträdelse. Det speglar 

uppsatsens syfte där meningen är att undersöka hur man som överordnad hanterar situationer 

när den professionella rollen möter den privata rollen, då incidenter uppstår.   

 

 



Amanda Fairbanks  Linnéuniversitetet Växjö  

Kandidatuppsats Sociologi   2016-01-08 

 

   

 

 
 

12 

4.2 Övriga begrepp  

Jag har utformat egna begrepp som jag kommer att använda mig av. Det är; fysisk och icke 

fysisk incident. Definitionen av fysiska incidenter omfattar fysiska möten. Exempelvis när en 

chef möter en av sina anställda i det offentliga rummet. Icke fysiska incidenter är incidenter 

som inte omfattar fysiska möten. Exempelvis när chefens arbete gör sig påmint inom den 

privata sfären i form av tankar. Frivilliga och ofrivilliga incidenter är också två egna utformade 

begrepp som jag kommer att använda mig av. Ofrivilliga incidenter är oväntade möten som 

individen inte kunnat förutse och förbereda sig inför. En ofrivillig incident kan vara då chefen 

möter en anställd i en omgivning där chefen inte vill bli uppmärksammad av den anställde och 

vise versa, t.ex. på systembolaget när man handlar alkohol. En annan ofrivillig incident kan 

vara att de båda parterna oväntat möter varandra på en fest. Frivilliga incidenter är planerade 

möten där individen har haft tid att i förväg förbereda sig inför mötet. Exempelvis när chefen 

och en medarbetare har planerat att träffas utanför arbetsplatsen i privatsyfte. De fyra olika 

begreppen är viktiga eftersom det finns olika former av incidenter som kan uppenbara sig på 

olika sätt. Man kan säga att begreppen redogör för olika typer av möten mellan rollerna, då 

olika typer av incidenter. Relevansen i att skilja på de olika typerna av incidenter är dels för att 

se om det finns några betydande skillnader mellan dem. Men också för att se om det finns 

incidenter som är mer lätthanterliga än andra typer. Begreppen är också betydande för att lättare 

kunna åskådliggöra om studien ger några uttryck för Goffmans teori, exempelvis dramaturgisk 

försiktighet.  

 

Viktigt att veta är att begreppet incident i denna uppsats syftar till när den professionella och 

privata rollen möts. Därav behöver inte individen uppfatta att det ”händer något” eller att 

situationen behöver uppfattas som problematisk när rollerna möts. Därför kommer begreppet 

incident även att användas vid tillfällen när individerna inte upplever någon problematik när de 

båda rollerna möts. Incident kommer därför konsekvent att användas när den professionella och 

privata rollen möts. Detta eftersom jag menar att det alltid uppstår en incident när de båda 

rollerna möts. Det handlar istället om huruvida individen/individerna hanterar dessa incidenter, 

vilket följer av hur de uppfattar incidenter. När individen inte upplever att ett möte som en 

incident har exempelvis denne god dramaturgisk disciplinsförmåga eftersom hen kan konsten 

att växla mellan sina roller. Därmed upplevs inte incidenten som en incident.  
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5. Metod och material 

5.1 Avgränsning och urval 

En avgränsning är; inriktningen på chefer som bor och/eller arbetar i mindre städer. 

Definitionen av en ”liten stad” syftar i denna studie till städer där invånarantalet inte överskrider 

14. 000 invånare. Relevansen i avgränsningen till mindre orter grundar sig specifikt i att 

chansen är betydligt större att informanterna någon gång mött sina anställda i det offentliga 

rummet, samt upplevt incidenter mellan sina roller. Det blir lättare för parterna att identifiera 

dessa situationer i en begränsad geografisk omgivning då det finns större chans att de oväntat 

har mött varandra i det offentliga rummet. Det är inte av större betydelse för studiens utförande 

att informanterna ska vara bosatta på samma ort de arbetar på.  Därför är vissa av informanterna 

inte bosatta på samma ort som de arbetar på. Det viktiga är att den geografiska omgivningen i 

vilken de vistas privat och arbetsmässigt är begränsad till mindre städer.  

 

Begreppet chef definierar jag som en människa vilken inom en organisation har en överordnad 

position. För att falla in under kategorin chef måste denna person även vara formellt titulerad 

som chef. Studien inriktar sig på så kallade mellanchefer eftersom de dels har en position som 

överordnad men också av den anledningen att de arbetar ”nära” sina anställda, vilket är av 

relevans då det är en förutsättning för att studien ska kunna genomföras. Det är alltså en 

gynnande förutsättning för studien om cheferna har någon form av närmare relation till sina 

anställda. Det bör alltså inte föreligga en begränsad relation där chefen inte har någon större 

kontakt med sina anställda, t.ex. enbart kontakt vid personalmöten eller vid enstaka 

informationstillfällen gällande exempelvis förändringar i organisationen. Det är viktigt att 

cheferna har en vardaglig och därmed kontinuerlig kontakt med sina anställda. Därför anser jag 

att det är väsentligt att cheferna som intervjuas inte har för många anställda. Det är viktigt att 

cheferna känner till sina anställda väl eftersom jag tänker mig att det bidrar till att incidenter 

lättare uppstår. Chefer med större arbetsgrupper som har omkring 100 anställda eller fler har 

sannolikt inte kännedom om alla anställda vilket gör att gör att interaktionen blir liten eller till 

och med obefintligt. Risken eller möjligheten för att incidenter ska uppstå minskar väsentligt 

om interaktionen och samspelet med de anställda är väldigt begränsad.  En annan aspekt som 

gör det mer eller mindre oväsentligt att studera chefer med större arbetsgrupper är att gränserna 

för de hierarkiska nivåerna blir betydligt mer framträdande och att skillnaden mellan över och 
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underordnad blir mer tydlig, vilket också kan minska möjligheten att incidenter inträffar. Jag 

menar att det ofta anses vara mer accepterat från en anställds perspektiv att umgås privat med 

avdelningschefen på den avdelning man arbetar ihop då man arbetar ”nära” varandra. I kontrast 

menar jag att det finns en ”för stor” hierarkisk skillnad mellan den anställda på golvet och Vd:n 

för att sådana spontana antaganden ska göras.  

 

Cheferna som intervjuats är till största delen enhetschefer, även kallade mellanchefer. Det är 

väsentligt att veta att cheferna i studien har en högre utbildning i jämförelse med sina anställda. 

Med högre grad av utbildning menar jag att cheferna har högskola/universitets utbildning 

medan de anställda endast har gymnasieutbildning. Förutom i ett undantagsfall där en rektor 

visade sig ha liknande och likvärdig akademisk utbildning som hens anställda. Anledningen till 

att detta belyses är att relationen mellan chefen och de anställda kan yttra sig olika beroende på 

om de har liknande grad av akademisk bakgrund. Vidare har cheferna ansvar över 

förhållandevis små till mellan stora arbetsgrupper. En av cheferna har ungefär 15 anställda och 

medan andra chefer har upp till 40 anställda. Det kan vara av intresse och relevans att veta 

antalet anställda eftersom detta också kan spegla chefens relation till dem. Både män och 

kvinnor har intervjuats för insamlingen av materialet. Denna bakgrundsinformation åskådliggör 

det specifika urvalet av cheferna.  

 

5.2 Tillvägagångssätt  

I min c-uppsats har jag använt mig av kvalitativ intervjumetod. Detta för att jag är intresserad 

av hur chefer hanterar balansen mellan sina två huvudsakliga roller (professionella och privata). 

Men också hur de uppfattar sin roll på arbetsplatsen och i hemmet samt skillnaden dem emellan. 

Det är av relevans att få en djupare förståelse för detta fenomen för att kunna besvara 

frågeställningen. I kvalitativ metod vill och behöver forskaren ha fylliga och detaljerade svar 

på sina frågor för att kunna besvara frågeställningen. Det bästa sättet för att komma åt djupare 

information är med hjälp av kvalitativ metod, därav valet av metod (Bryman, 2011:413). I 

denna studie är det viktigt att ta reda på detaljerad information i form av informanternas tankar 

och upplevelser kring ämnet. För att fånga upp så mycket information som möjligt är det med 

fördel som kvalitativ metod används. Detta eftersom forskaren kan anpassa sina frågor och även 

ställa följdfrågor.  
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Jag hade i förväg kontaktat två större organisationer som ville ingå i min forskning, ett så kallat 

målinriktat urval (Bryman, 2011:350). Inom dessa två organisationer finns det många chefer 

(främst enhetschefer) som är bosatta och/eller arbetar i en mindre ort. Jag har använt mig av en 

så kallad ”dörrvakt” eller ”grind vakt” som Bryman uttrycker det. Detta för att få access till 

informanterna (Bryman, 2011:384). Dörrvakten är en person som har inblick i båda 

organisationerna och som känner samtliga informanter. Det är dörrvakten som har kontaktat 

informanterna via mejl. I mejlet fanns det en informationstext bifogad som utformats av 

uppsatsskrivaren. I informationstexten framgick de etiska riktlinjerna, allmän information 

gällande studien och intervjutillfällena. Det fanns extra utförlig information angående 

intervjutillfällena.  Det framgick bland annat att två olika former av intervjuer ingick i studien, 

en enskild för varje deltagande samt en frivillig gruppintervju. Efter godkännande om 

deltagande i studien kontaktades informanterna via mejl eller telefon för inbokning av 

intervjudatum med författaren till uppsatsen.  

 

5.2.1 Intervjuer  

Två intervjuguider har utformats, en för de enskilda intervjuerna och en för gruppintervjun. 

Även om båda intervjuguiderna bestod av ”öppna” frågor skilde de sig åt i utformningen då 

intervjuguiden för gruppintervjun även innefattade olika typer av scenarion som skulle 

besvaras. Bryman menar att det inte finns några särskilda riktlinjer gällande hur många 

intervjuer som bör utföras för att kunna besvara frågeställningen. Han menar att det är de 

teoretiska övervägandena som styr urvalet och att desto bredare omfattning en kvalitativ studie 

har desto fler intervjuer krävs (Bryman, 2011:436).  Totalt utfördes sex stycken intervjuer där 

en av dessa var en gruppintervju och de resterande var enskilda intervjuer. Grunden för antalet 

intervjuer ligger i att det krävdes flera intervjuer för att kunna besvara frågeställningen 

fullständigt. I och med att det inte finns några särskilda riktlinjer för hur många intervjuer som 

bör göras måste forskaren efterhand som materialet samlas in avgöra när insamlingen av 

empirin är tillräcklig. Empirin är oftast tillräcklig när det sker kontinuerliga upprepningar och 

där man kan finna ett mönster i det insamlade materialet, vilket betyder att informanterna 

resonerar likvärdig eller påpekar liknade saker som de andra informanterna som ingår i studien.  
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Det finns flera olika typer av kvalitativa studier. Därför menar Bryman att det är viktigt att noga 

överväga de olika tillvägagångssätt som finns för att kunna samla in det material som behövs 

(Bryman, 2011:412- 416). Slutligen kom jag fram till vilket tillvägagångsätt som var mest 

lämpligt för att samla in materialet på ett så bra sätt som möjligt. Jag har valt att använda mig 

av en alternativ intervjumetod som kallas för go- along, vilket kommer förklaras mer ingående 

i kommande stycken.   

 

5.2.1.1 Go- along  

Metoden go-along går ut på att forskaren intar en roll som lärling. Forskaren följer med 

informanten i exempelvis det vardagliga arbetet. Denna metod kan belysa icke verbal 

information, det vill säga att forskaren kan få tillgång till tyst kunskap. Den tysta kunskapen 

kan yttra sig genom konkreta handlingar. Som lärling får man tillgång till att delta och observera 

informantens dagliga arbetsuppgifter (Cato Wadel, 2011:129- 131). Fördelarna med go- along 

är främst att forskaren har möjlighet att göra informanterna till bättre informanter. Vilket 

grundar sig i att forskaren har möjlighet att anpassa sina frågor och under tiden finna relevanta 

frågor att ställa. Till följd av detta kan forskaren komma åt mer insiktsfulla och fullständiga 

svar (Cato Wadel, 2011:133). Vidare skapar metoden möjligheter för forskaren att finna inblick 

i människors vardagsliv och deras sociala närmiljö. Metoden kan beskrivas som en blandning 

mellan intervju och observation eftersom forskaren följer med informanten när hen vistas 

utanför sin bostad. En väsentlig del som forskaren måste ha i åtanke är att en traditionell 

intervjuguide inte kan vara grunden för denna metod. Forskaren måste istället anpassa sina 

frågor utefter situationen och därefter följa upp med följdfrågor. Holgersson (2011) menar 

också att det är viktigt att forskaren inte bara tar hänsyn till informantens uttalanden utan även 

miljöljud samt forskarens egna tankar och reflektioner vid transkribering av materialet 

(Holgersson, 2011:224). Jag har dock inte tagit hänsyn till miljöljud och mina egna reflektioner 

i transkriberingen av materialet. Jag har istället fokuserat på hur cheferna verkar för att 

upprätthålla sina två roller. I mitt fall användes metoden främst för att skapa trygghet för 

informanten och för att eventuellt få inblick i mötet med medarbetare.  

 

Trots att det finns många fördelar med metoden ska forskaren också vara medveten om 

nackdelarna. En av nackdelarna är att stort fokus riktas till tekniken eftersom det kan vara 
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problematiskt att spela in samtalet under promenader. Det kan bland annat finnas störande 

bakgrundsljud som exempelvis högljudd trafik, vilket jag upplevde när jag och en informant 

gemensamt gick mot bilen. Samtalet under denna tid var omöjlig att urskilja från omgivningens 

trafik ljud. Tekniken visade sig vara begränsad till att spela in samtal förutsatt en tyst 

omgivning.  Vidare menar Holgersson att inte alla samtalsämnen är lämpade att prata om i 

offentlig miljö.  Känsligare samtalsämnen bör hållas i en sluten miljö där ingen annan kan höra 

samtalet (Holgersson, 2011:229).  

 

Nu i efterhand när go-along intervjuerna utförts har det visat sig att det finns en del problematik 

med intervjumetoden. Jag vill därför bygga på Holgerssons lista över nackdelar med metoden. 

Metoden är nämligen inte så pass etablerad att informanterna vet vad den innebär. 

Intervjumetoden presenterades för intervjupersonerna vid en första kontakt via ett 

informationsblad. Trots det att de fått information om metoden uppstod problematik då 

intervjupersonerna fortfarande inte förstod vad jag var ute efter (en riktig go-along). Till följd 

av detta kunde de flesta intervjuerna liknas vid traditionella semistrukturerade intervjuer 

eftersom flertalet av dem ägde rum på informanternas kontor. Förklaringen till att go-along 

intervjuerna även kunde falla inom ramen för semistrukturerade intervjuer grundar sig i att de 

utformade intervjuguiderna utgick från öppna frågor och teman, vilket även utgör grunden för 

semistrukturerade intervjuer. De semistrukturerade intervjuerna har i sin tur inte påverkat 

studien negativt utan med fördel har intervjupersonerna fritt kunnat välja en miljö de känt sig 

trygga i, vilket Holgersson menar är det viktigaste. Främst av den orsaken att relationen mellan 

forskare och informant alltid är ojämn och att miljön många gånger kan vara en påverkande 

faktor när det kommer till den relationen. Det är därför fördelaktigt att genomföra intervjun i 

en miljö där informanten känner sig trygg. Viktigt att poängtera är att en av de fem enskilda 

intervjuerna ledde till en ”äkta” go-along där jag som forskare fick följa med informanten till 

arbetet, verkstaden, förskola och hens hemmiljö. Denna intervju bidrog med fördel till mer 

ingående och detaljerad information eftersom samtalet avslappnat och naturligt löpte på under 

dagens gång samt att jag som forskare samtidigt kunde observera och iaktta informanten under 

samtalet. Om man som forskare lyckas med go-along metoden leder den troligtvis till ännu mer 

insiktsfulla och detaljerade svar än vad en traditionell semistrukturerad intervju gör.    
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Ambitionen med denna unika och något annorlunda metod grundade sig i förhoppningen att 

som forskare närvara vid möten eller så kallade incidenter mellan informanten och hens 

anställda. Jag var medveten om att chansen för att detta skulle inträffa var liten även om 

samtliga intervjuer hade resulterat i go-alongs. Ytterligare en ambition med metoden var att 

skapa en trygg och avslappnad miljö för informanten. Metoden bidrog till detta då 

informanterna blivit informerade om att de fritt fick välja var intervjun skulle äga rum. Orsaken 

till att go-along intervjuerna istället ledde till semistrukturerade intervjuer var att informanterna 

inte förstod att intervjun skulle vara ”flytande” och äga rum i flera miljöer.  För att förebygga 

detta hade forskaren inte bara skriftligt utan även muntligt behövt ge ingående information om 

intervjumetoden.  

 

När det kommer till semistrukturerade intervjuer utgår forskaren från teman istället för specifika 

frågor. Forskaren har då möjlighet att anpassa frågorna under intervjuns gång. Vid 

semistrukturerade intervjuer har intervjupersonen ganska stor frihet att utforma sina svar på sitt 

eget sätt, vilket ger utrymme för mer utförliga svar (Bryman, 2011:415).  

 

5.2.1.2 Gruppintervju 

En fokusgruppintervju har ägt rum, gruppen bestod av tre av de fem chefer som tidigare 

intervjuats. Denna form av intervju ska ge möjlighet till ett mer avslappnat och ingående samtal 

eftersom informanterna kan föra en friare konversation med varandra. Genom 

fokusgruppintervjuer kan forskaren även rikta intresse vid gruppdynamiken och observera 

gruppmedlemmarnas samspel vid diskuterandet av olika frågor och teman. Viktigt att tänka på 

som intervjuare vid en intervju av denna sort är att inte vara allt för styrande. Det bästa är om 

den utvalda fokusgruppen får diskutera mer tematiskt istället för att utgå ifrån en strukturerad 

intervjuguide. Detta för att forskaren riktat intresset mot att undersöka hur deltagarna uppfattar 

frågeställningen, vilket jag har tagit hänsyn till (Bryman, 2011:446- 447). Under gruppintervjun 

ställdes inte alla frågor från intervjuguiden eftersom jag märkte att diskussionen fortlöpte med 

intressanta argument. Jag styrde enbart samtalsämnena genom att ”flika in” passande frågor 

under diskussionens gång. 
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Det finns viss problematik när det kommer till gruppintervjuer. Vissa forskare använder sig av 

gruppintervjuer för att spara tid och pengar (Bryman, 2011:446, 448). Jag menar istället att det 

kan vara svårt att samla flera människor vid ett tillfälle, eftersom alla ska kunna delta vid samma 

tidpunkt. Fokusgruppintervjun ställdes in två gånger på grund av tidsbrist och förhinder bland 

cheferna. Fortsättningsvis upplevde jag mig själv som ”tjatig” eftersom jag behövde ställa in 

intervjuerna samt skicka ut nya inbjudningar. För min del resulterade även de inställda 

intervjuerna i förlorad tid och försening i uppsatsskrivandet. Jag upplevde också att det orsakade 

besvär för informanterna eftersom intervjun ställdes in bara några timmar innan inbokad tid.  

 

5.3 Hantering av material  

Allt material har transkriberats och kodats. Ljudfilerna har noggrant och ordagrant skrivits ner. 

Därefter genomfördes en kodningsprocess. Delar av materialet som vid en första anblick ansågs 

intressanta markerades och ströks under. Vid varje markerat stycke skrevs det till olika 

nyckelord som beskrev styckets karaktär och innebörd. De vanligaste förekommande 

nyckelorden var bland annat; chefskap, ledarstrategi, balans, obalans och privat sfär. När en 

överskådlig kodning var utförd började ”djupdykningen”, materialet granskades noggrant för 

att få fram de delar som var relevanta för undersökningens syfte. De delar som slutligen 

presenters i resultatet granskades flertalet gånger, detta för att vara helt säker på att de mest 

väsentliga delarna tagits fram och presenterats.  

 

5.3.1 Etiska överväganden  

Det finns en medvetenhet om att det målinriktade urvalet inte var optimalt med hänsyn till 

konfidentialitetskravet, eftersom dörrvakten i detta fall var medveten om vilka som ingick i 

studien. Samt att informanterna inte var anonyma för varandra eftersom de träffat varandra vid 

en gruppintervju. Men med tanke på att det tydligt framgick i informationen att de båda 

intervjuerna var frivilliga finns det ingen risk för att konfidentialtetskravet har brutits.   

 

Som Ejvegård menar i Vetenskaplig metod (2009), är det viktigt att det insamlade materialet 

behandlas konfidentiellt, vilket betyder att namn inte framkommer. Intervjupersonerna har 

avidentifieras i största möjliga utsträckning för att förbli så anonyma som möjligt (Ejvegård, 

2009:52- 53). För att undersökningen ska få äga rum är det viktigt att samtliga intervjupersoner 
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själva godkänner sitt deltagande i studien, vilket de gjorde genom att tacka ja via det utskickade 

mejlet med informationen. Det är också nödvändigt att intervjupersonerna godkänner eventuell 

inspelning av intervjuerna, vilket studiens informanter gjort muntligt i samband med 

intervjutillfällena. Informanterna informerades även om att det enbart var uppsatsskrivaren som 

kommer att ta del av det inspelade materialet i syfte för att underlätta hanteringen av analysen. 

Samtliga ljudfiler raderas när uppsatsen är slutförd och godkänd, vilket innebär att det 

insamlade materialet enbart kan användas i just denna undersökning och inte i något annat syfte. 

Informanterna har blivit informerade om samtliga punkter, först skriftligt genom 

informationsblad via mejl. Sedan ytterligare två gånger muntligt i samband med det första och 

det andra intervjutillfället (go-along och gruppintervju). För att förtydliga texten ovan kommer 

allt insamlat material att hanterats enligt Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska riktlinjer.  

 

 

Viktigt att veta är att samtliga citat och konversationer i resultatdelen har korrigerats. Dels med 

anledning att avidentifiera informanterna, men också för att göra texterna mer läsvänliga. Det 

väsentliga i texterna finns kvar. Slutligen vill jag nämna att innebörden i texterna inte på något 

vis har förvrängts eller ändrats.  
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6. Resultat 

6.1 Social etablering som chef  

6.1.1 Chefskap och strategier 

När jag frågade cheferna angående hur de ser på chefskap visade det sig att samtliga chefer 

hade en överensstämmande bild av hur en bra chef borde vara samt inte vara. Något som visar 

sig vara viktigt är att försöka leda personalen istället för att styra dem. Det framkommer även 

att det är viktigt att vara demokratisk i sitt ledarskap för att undvika motarbetande från 

personalen. Att leda sin personal istället för att styra med järnhand, är ett uttryck för en av 

chefernas strategi. Följande citat ger en tydlig bild av chefernas uppfattning. 

 

           … det är två delar både chef och ledare. En chef ska kunna gå in och vara auktoritär och kunna ta 

beslut när det gäller, även obekväma. Medan ledardelen i ett chefskap tycker jag är att vara 

demokratisk ledare, att man väljer tillsammans och samverkar. För jag kan inte leda en verksamhet 

om jag inte har några personer med mig, sen finns det alltid dom man kan stånga sig blodig på, så 

ser jag nog på det. 

 

… i denna rollen jag har här så handlar det mycket om, har handlat mycket om att få personalen att 

stå som, inte som en auktoritet utan dom ska ha förmågan att ta beslut (…)  som ledare i detta ska 

jag se till så att det fungerar övergripande, jag ska vara den pedagogiska ledaren som ska stötta 

personalen i sina beslut…  

 

Det finns många olika strategier som cheferna använder sig av för att förbygga, lösa och stoppa 

svårhanterliga situationer. Exempel på en sådan situation kan vara om en anställd uppvisar 

motstånd mot chefens beslutstaganden. Samtliga strategier kan i första hand ses som ett verktyg 

för att upprätthålla rollen som chef och för att få verksamheten att fungera effektivt. Vi ser 

också att strategierna verkar som ett verktyg för utformandet av den professionella rollen. Val 

av strategier speglar chefens professionella roll. Detta är ett uttryck för intrycksstyrning, där 

rollidentiteten skapas genom strategierna. En av cheferna använder sig av en särskild strategi 

när hens medarbetare gnäller över arbetet, till exempel vid missnöje av schemaläggning.  
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… det är en del personal de kan ju säga så hela tiden att; ”åh det är så hemskt att jobba varannan 

helg och kvällar”.  Fast det är ingen som tvingar dig att jobba här på riktigt det är verkligen inte det, 

menar jag på. ”Ah du kan ju inte säga det ska jag inte jobba?” Jo om du tycker att du behöver är det 

klart att du ska jobba men du måste vara medveten om att du har valt det själv, jag tvingar dig inte 

att gå hit. Och så måste man tänka lite till sig själv också. Jag försöker att lite leva så också… Haha 

det är inte lätt. 

 

En annan chef använder sig av en annan strategi, där tvångsbeslut slutligen kan leda till positiv 

förändring för chefen och verksamheten. Här handlar det om att utsätta personalen för en viss 

process för att de anställda till slut ska finna egna lösningar på olika problem i verksamheten. 

Kommande citat handlar om tvångs- lagd schemaläggning.   

 

Det har varit jättestora motsättningar, det har varit jättemycket konflikter och det har inte mottagits 

positivt för fem öre. Jag gjorde ett tvångsschema där dom blev hänvisade vilken avdelning dom 

skulle vara på vilka dagar. Det tog 10 veckor ungefär och dom tyckte att det var fruktansvärt, hemskt 

och jobbigt på alla sätt och vis. Och då valde jag att om det var så att dom kunde arbeta självständigt 

med att hjälpas åt, för det var de det handlade om, så lovade jag att vi skulle plocka bort det schemat. 

Men då var förutsättningen att dom började samarbeta på frivillig basis annars så skulle det schemat 

tillbaka. Och så blev det och det har blivit jättebra. Dom har, alla är inte med på banan, det kan du 

aldrig få (…) Så det har blivit positiveffekt. 

 

Ytterligare en strategi som flera av cheferna använder sig av är att skapa relationer med sina 

medarbetare, där cheferna uppträder personligt i sin yrkesroll för att förebygga och i vissa fall 

sätta stopp för konflikter. De poängterar också att det finns en skillnad mellan att agera 

personligt och att vara privat och att det är en balansgång mellan att vara personlig och privat. 

I följande konversation resonerar de och är eniga om denna så kallade strategi.  

 

IP1: … en av dom jobbigaste föräldrarna jag hade förr under mitt tidigare arbete när jag var rektor. 

Det handlade om deras son som dom ansåg var utsatt för mobbning. Han var säkert det också bitvis 

och vi jobbade med det jättemycket och vi hade dom andra eleverna som hade utsatt honom, men 

han var ju jäklig själv. Men vi jobbade jättemycket med dom eleverna. Men föräldrar som är i en 

sådan affekt som dom var många gånger menar att det inte räcker utan att ”dom ska bort, dom ska 

väck, sådana ska vi inte ha, vad är detta för skola”… Sen hade jag möte med dom på förvaltningsnivå 
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och då var mamman väldigt förkyld den dagen. Så sa jag det, det var hemskt vad du var förkyld, ja 

hon har varit så förkyld och haft feber sa hennes man. Hon fick gå ut från rummet så hon var dålig 

och jätteförkyld, ja jag är inte heller så bra sa jag. Det har varit mycket nu i höst jag har fått 

hjärtflimmer sa jag, och det hade jag. Jag har fått hjärtflimmer, det har varit så jäkla mycket möten 

och sånt sa jag, alltså jag skojade lite med honom. Oh har du det, sa han. Och du icke en gång till 

sen det kom något. 

IP2: de vände? 

IP1: haha, inte en gång till  

IP2: men då blev du människa. Ja, då var du inte rektor då blev du människa  

IP1: visst så jag brukar skoja med mina kollegor dra till med att ni har hjärtflimmer eller något så 

ska ni se att de går bra, haha 

IP3: det hjälper ju ibland att vara lite personlig men inte privat 

IP1: nej, precis 

IP2: alltså det där funkar alltid om man… Men då blev du en människa du var inte bara den där 

IP1: nej precis, exakt 

IP2: den där rollen eller titeln  

IP1: om man liksom tänker på det så är det så, precis och då kan man ha det i bakhuvudet till en 

annan gång. Att man ska hitta någonting, man kanske inte ska säga att man är dösjuk 

IP2: nej precis 

(alla skrattar) 

IP3: det är ju en taktik med och ändå hålla dom här rollerna lite  

 

Cheferna nämner många egenskaper som är viktiga för att kunna vara en bra chef. Det visar sig 

att de använder sig av olika strategier för att underlätta och upprätthålla sitt chefskap. Strategier 

som att skapa tvångsscheman, agera personligt och understryka medarbetarnas fria val till att 

arbeta på den specifika arbetsplatsen. Samtliga strategier används fördelaktigt av 

informanterna.  
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6.1.2 Chefskap och obalans  

I citatet nedan ger chefen uttryck för att det ibland föreligger en obalans mellan rollerna då det 

ibland kan vara svårt att upprätthålla sin image som chef. Det eftersom stress i den privata sfären 

kan påverka deras chef- och ledarskapsförmåga negativt. Under fokusgruppintervjun uttrycker 

sig chefen likt nedan: 

 

… för ibland så vill man dra en påse över huvudet och hoppas att ingen ser en.  

 

Vidare uttrycker sig en annan chef likt nedan:  

 

Visst att det kommer in lite så men mitt privata liv inverkar inte på mitt arbete mer än att händer det 

någonting på arbetet och jag är skör hemma i mitt privata liv, då kan jag inte ta det, jag kan inte 

tackla det lika bra (…) är det lugnt och stabilt hemma och man är tillfreds hemma då fixar jag nog 

vad som än händer. Men gungar det hemma då är det mycket, mycket tuffare och klara av detta 

arbete, mycket tuffare.  

 

Med uttalandet från informanten i åtanke kan jag konstatera att grunden för stabilitet och styrka 

främst uppdagas i den privata sfären. Har man ett privatliv som är stabilt är det lättare att hantera 

det arbetsmässiga och där med den professionella rollen. Det är oftast ganska ovanligt att den 

privata rollen ”inkräktar” på den professionella rollen rent fysiskt, exempelvis i form av att 

möta sina anställda. Incidenterna som förekommer är istället mer vanligen av icke fysiskt 

karaktär. Med icke fysisk karaktär menas till exempel tankar och mentala bilder. Det visade sig 

bland annat att chefernas privatliv ofta gjorde sig påmint på arbetet i form av olika tankar, ofta 

negativa, när det fanns instabilitet i den privata sfären. Fortsättningsvis kommer jag att 

problematisera tre viktiga grundläggande egenskaper som omfattar chefskapet, vilka är: 

tydlighet, dominans och tillit.  De tre nämnda egenskaperna tendrar att gå in i varandra inom 

gränserna för den professionella rollen.  
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6.1.2.1 Tydlighet, dominans och tillit 

De två nedanstående citaten visar att det finns en balansgång att förhålla sig till när det gäller 

att styra och bestämma över sina anställda. Det visar sig att tydligheten ofta följer av 

egenskapen styrande i chefskapet. De menar att tydlighet i chefskapet är mycket viktigt för att 

skapa en stabil verksamhet. Tydlighet inom chefskapet verkar också på ett annat plan, den 

upprätthåller positionen som chef, vilket blir en karakteristisk egenskap för chefsrollen. Det 

visar sig att det finns en viss svårighet i att finna balans mellan att vara styrande och vara tydlig. 

De två egenskaperna går hand i hand men det gäller att vara tydlig i sina resonemang som chef 

utan att uppfattas som alltför styrande. Den största nackdelen med att vara alltför styrande är 

att det hindrar en annan ledarskapsstrategi som grundar sig i tillit, vilket kommer att presenteras 

längre fram i texten. Att som chef vara tydlig i kommunikationen är väsentligt för att de 

anställda ska veta vad som förväntas av dem i en given situation. Exempel på detta kan vara 

förändringar i upplägget vad gäller arbetsschemat. Som chef är det i många fall 

kontraproduktivt att styra med järnhand, det leder ofta till ovilja för de anställda att samarbeta. 

Det är viktigt att vara tillmötesgående och agera utifrån förhållandena i den enskilda situationen 

för att få förståelse av anställda, då i positiv riktning. Ofta uppnår man bästa resultatet för 

verksamheten och relationen mellan chef och anställd då båda parter möts på mitten och 

kommer fram till en lösning som är gynnsam för alla involverade.  En informant resonerar på 

följande sätt, vilket bekräftar detta.  

 

Ja det är ju en avvägning ibland skulle man behöva och behöver peka med hela handen på vissa 

saker. Det vet jag i fjor så tyckte dom att jag hade varit otydlig i vissa saker. Dom hade inte fått 

besked om vad som gällde och bland annat handlade det om arbetstiden. Jag har aldrig någon 

prestige i någonting jag har varit alldeles för länge i den vanliga verksamheten så jag har definitivt 

ingen prestige i att hålla på någonting bara för sakens skull. Så är det så att jag märker att den stora 

massan tycker att det var ju dumt, ja då gör vi ju så istället då ändrar vi på det såklart. 

 

Och det värsta är när någon går in och säger att såhär är det (…) Och så försöker man som personal 

säga nej det är nog såhär och såhär, och sen så har man inte koll på det men man gör ett beslut på 

något man inte har koll på. Så därför så lovade jag mig själv efter en del sådana incidenter att istället 

säga ”jag vet inte” om jag inte vet för jag kan ju inte veta allt för att jag råkar vara chef. Ibland så 

händer det, att jag inte vet men då försöker jag ta reda på det. Så det är väl en sak jag tycker man 

ska vara, sen så är det ju det här att vara tydlig och det är ju väldigt individuellt om vad som är 
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tydligt. Mina medarbetare säger att jag är tydlig men ibland så undrar jag, ibland så tänker jag såhär: 

gud var jag så otydlig…  

 

I kommande citat finns det en antydan till att man vill skapa tillit till sina medarbetare, vilket 

också ger uttryck för att vara en ledarstrategi. Strategin underlättar och minskar chefernas 

arbetsbörda. Chefen kan effektivisera arbetet genom att delegera till sina anställda, och finns 

stark tillit mellan parterna leder detta till att de anställda känner sig mer självständiga samtidigt 

som de känner att de får utföra arbetet mer på egna villkor, vilket i sin tur leder till tillit. Tilliten 

kan även leda till fördelar för chefen längre fram eftersom tilliten bygger på att ge och ta. 

Kommande citat visar detta tydligt.  

 

… jag har sagt att jag inte kollar deras arbetstider. Det ska vara på papper (…) men tycker dom att 

dom har planerat färdigt så, får dom gå hem. De får ha den friheten och jag menar på det att då har 

man det tillgodo nästa gång när jag frågar ”kan du hoppa in och ta den timmen nu, kan du hjälpa till 

med det”, ja då gör dom det. För dom vet att dom har så bra frihet. Så vill jag nog betrakta mig själv, 

ibland kanske lite väl demokratisk… 

 

 Jag försöker att stärka varje individ så att man vågar ta beslut. Och det gör dom, driver verksamheten 

framåt och man tar stort ansvar för att allting ska fungera. Så det underlättar mycket (…) Tidigare 

chefen var här ett par kvällar varje vecka för och styra upp. Jag kan räkna på min ena hand dom sista 

10 åren som jag har varit här vid sådana tillfällen.  

  

Det visar sig att tydlighet, styrande och tillit är sammankopplade. Cheferna menar att en god 

chef bör kunna ta obekväma och svåra beslut som tillhör chefskapet. De poängterar även vikten 

av att leda sina medarbetare istället för att vara allt för styrande. Detta för att hålla god relation 

till sina medarbetare, vilket minskar risken för konflikter sinsemellan. Att inte agera alltför 

styrande i sin chefsroll leder även till skapandet av tillit mellan chef och medarbetare. Tilliten 

visar sig vara bidragande och gynnande för uppbyggnad av en god relation mellan chef och 

medarbetare, vilket ur denna synvinkel kan ses som en ledarstrategi. Tilliten visar sig också 

leda till minskad arbetsbörda för cheferna eftersom det grundar sig i att ge och ta. Om tillit finns 

mellan medarbetare och chef bidrar det därför till en stadig verksamhet. Det uppdagas i ett av 

citaten ovan, där en av cheferna byggt upp stark tillit till sina medarbetare som visade sig 
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generera en stabilare verksamhet. Vidare kan en stabil och god relation mellan chefen och den 

anställda bidra till minskat utrymme för incidenter. När båda parterna känner till naturen av 

relationen sinsemellan blir det lättare för dem att agera utefter förväntningarna av rollen då i en 

given situation.  

 

6.1.2.2 Relationen mellan chef och anställd  

Informanterna skiljer sig i resonemanget om var gränsen går mellan deras professionella och 

privata roll.  Cheferna har också olika uppfattningar när det kommer till huruvida den 

relationsmässiga gränsen bör vara mellan dem och deras anställda. Det beror på den enskilda 

chefens accepterade nivå av att umgås privat med sina medarbetare. I citaten nedan finner vi 

chefer som inte har skapat sig en definitiv uppfattning om huruvida det är rätt eller fel att umgås 

med sina anställda. Följande frågade jag om de umgås med sina anställda privat.  

 

Inte jättemycket det är en som jag någon gång om året träffar lite privat men det gjorde vi ju innan 

han började här så det fortsätter man med. Annars så är det ju ingenting (…) Visst kan man umgås 

med sina anställda men jag tror inte för mycket i alla fall. Framförallt när det kommer till lönesamtal 

och sådant det är ju lite känsliga ämne, jag ska bedöma en annan människa. Sen är det klart att man 

tycker om dom som jobbar här på olika sätt. Det är fantastiskt fina människor allihop och hade man 

sen umgåtts med dom ja då kanske det hade varit ännu svårare och ge en objektiv bedömning.  

 

I citatet nedan förefaller det sig vara situations anpassat för vissa chefer huruvida de umgås med 

sina anställda och i vilken utsträckning.  

 

… ja det måste nog kännas i hjärtat för att det är ju några stycken som jag har väldigt mycket 

gemensamt med och som jag känner lite sen innan och som jag mycket väl, om dom hade sagt såhär 

till mig: vill du komma hem till mig på lördag. Då skulle kunna gjort det men som sagt jag kanske 

inte spelar ut hela mitt personliga jag ändå. Det är svårt att säga hur den gränsen är. Det bästa är och 

inte försätta sig i sådana situationer, men det kan ju som sagt vara så att man ändå träffar personer 

som man känner att den här är en person som skulle kunna vara en del av mitt liv och den måste 

man ju kunna träffa men det blir ju svårt för dom också på något vis. Det beror lite på hur det känns. 

Jag hade nog övervägt om det var något. Det får en ändå och tänka till lite sådär. 

 



Amanda Fairbanks  Linnéuniversitetet Växjö  

Kandidatuppsats Sociologi   2016-01-08 

 

   

 

 
 

28 

… vissa av dem kände jag att dom skulle jag kunna skaffa mig som vänner för livet. Då hade jag 55 

stycken medarbetare så det är klart att någon kunde vara en sådan person. Men jag vara aldrig med 

på tillställningar som de bjöd mig på. Jag var med en gång men det var veckan när jag slutade, annars 

hade jag nog inte gjort det. Hur gärna jag än känner att jag skulle vilja. Men jag höll mig ändå rätt 

så, ja visst, man tog väl en cider och något glas vin och sådär men. Någonstans har man en spärr där 

ändå.  

 

Följande chef har en ganska strikt bild av att inte vara privat med sina medarbetare. Chefen 

menar att det underlättar den arbetsmässiga relationen till hens anställda.  

 

Springer jag på personal går jag fram och säger hej och lika så med anhöriga jag stannar gärna och 

lägger två ord den tiden tar jag mig. Däremot är jag inte privat med dom och det är det som gör att 

det inte är några bekymmer heller. Utan jag säger hej och stannar upp och lägger några ord och 

såhär, absolut.  

 

Fortsättningsvis frågade jag informanterna om de satte gränser mellan sig själva och sina 

anställda på grund av informella skäl då att de själva valt att sätta gränser. Eller om det fanns 

policys, formella lagar och regler att förhålla sig till när det kom till relationsmässiga gränser 

mellan chef och anställd. Det visade sig att gränserna främst grundade sig i egna val och därmed 

var av informell karaktär.  

 

Nej, jag tror att (…) jag vill nog inte att de ska blanda ihop det med yrkesrollen. Så det är nog mer 

högst personligt, inte för att skona dom från någonting utan det är nog bara för att skona mig själv. 

Det är mest att du sätter gränser själv.  

 

En chef poängterade att gränserna inte bara var till för en själv utan många gånger för den andra 

parten som i det här fallet var brukarna.  

 

Ja och det är inte bara för en själv, men det är ju också för att jag inte kan följa med den här 

människan i hela dennes liv eller så och då att inte jag sviker den.  



Amanda Fairbanks  Linnéuniversitetet Växjö  

Kandidatuppsats Sociologi   2016-01-08 

 

   

 

 
 

29 

Sammanfattningsvis har cheferna delade åsikter om var den relationsmässiga gränsen bör gå 

mellan chef och anställd. Det är tydligt att detta är ett dilemma och att alla tidigare har 

reflekterat över det. Det finns därför en medvetenhet bland cheferna om att ämnet är komplext 

och i vissa fall svårhanterligt, vilket bland annat grundar sig i att rollerna skiljer sig åt i 

förväntningar vad gäller egenskaper och handling. Cheferna utsätts för ett problematiskt 

ställningstagande när det kommer till att umgås med sina anställda privat. Det förblir 

svårhanterligt för cheferna att upprätthålla och skilja sina två roller åt om de överträder gränsen 

mellan den privata rollen och yrkesrollen. Detta eftersom rollerna är varandras motsatser, att 

vara professionell är att inte vara privat och vice versa. Bevis för detta är att cheferna 

understryker att det är de själva som sätter dessa så kallade gränser och inte policys, lagar och 

förordningar. Det visar på att gränserna skapas av cheferna för att upprätthålla och skilja mellan 

professionellt och privat. Om behovet inte hade funnits hade inte gränserna mellan rollerna 

skapats.  

 

6.2 Social etablering som privat  

6.2.1 Att bo och arbeta i mindre städer  

Informanterna har fått svara på några frågor som berör deras geografiska situation, vilket ligger 

till grund för urvalet som omfattar småstadschefer. Här frågar jag informanten om det kan vara 

mer problematiskt att bo i en liten stad än att bo i en större stad. I detta citat ger informanten en 

tydlig bild av fenomenet:  

 

Det kan det visst det vara, absolut. Det är därför jag har försökt tänka hela tiden att när man jobbar 

med det vi gör så är det en fördel att inte bo på samma ort, både fördel och nackdel. Men det är ju 

större fördel att inte bo på orten där man arbetar, då får man lite distans till det. Det minskar lite det 

här att man blir omkull sprungen. Det kan vara att man träffar människor och det kan vara 

jättepositivt. Det är inte ofta man träffar dom när dom är inskrivna utan det är efter. Men bor man 

här är det ju sannolikheten större att man träffar på dom. För man gör ju saker utanför huset och det 

finns ju, olika strategier man kan använda. Det är dels att man försöker att hålla sig lite i bakgrunden 

eller på något sätt tillbaka lite (…) Men visst ställer det till det ibland och visst kan man träffa på 

människor och hamna i egendomliga situationer.  
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När jag frågar informanten om det hade varit problematiskt att bo och arbeta på samma ort, fick 

jag följande svar:  

 

Ja absolut, det hade det. Så jag tycker att det är bra, dels att man har en liten distans till jobbet inte 

bara av den aspekten utan också att jag hinner bearbeta när jag åker hem eller när jag kör nu på 

vintern åker vi ihop och då hinner vi ju prata lite och man hinner prata av sig innan man kommer 

hem. Man hinner tänka igenom. Hade jag bara haft fem minuter hem så hade man nästan, om man 

är inne i en situation på jobbet och går hem direkt så har jag ju den med mig, jag har ju inte hunnit 

bearbetat den… Jag tycker att det är en fördel att man har lite distans för att det kan ställa till det lite 

om man är för nära.  

 

Denna informant både bor och arbetar på samma ort, vilket hen uttrycker kan vara 

problematiskt.  

 

Men det är lite svårt emellan åt i en mindre kommun. När jag jobbade i en annan kommun var jag 

mera anonym och det var mycket lättare. För då åker man hem här och du vet ju själv hur det är i en 

denna stad det bor ett X antal människor men alla bor på samma ställe så att någonstans så gäller det 

ändå att hålla en viss professionalitet. Jag kan ju inte vara full på torget en lördag kväll alltså det är 

jättedumt egentligen att jag inte skulle kunna det, men nej det vill jag inte.  

 

I citatet ovan förklarar informanten att det ibland kan vara svårt att bo och arbeta på samma ort, 

särskilt om staden är liten.  Men när jag frågade om hen kände sig ständigt övervakad i det 

offentliga rummet svarade hen nej. Det är flera av cheferna som anser att det är fördelaktigt att 

bo i en annan kommun än var arbetsplatsen är belägen, dels för att kunna reflektera över arbetet 

på vägen hem och hinna koppla ifrån arbetet innan man kommer hem. Men också för att kunna 

vara mer anonym. När jag ställde frågan om det fanns svårhanterliga situationer i samband med 

att möta medarbetare i det offentliga rummet, fick jag detta svar:  

 

Det är därför jag vill bo en bit här ifrån. Inte för att det är svårt att träffa medarbetarna men däremot 

de boende är rätt skönt att dom inte är inpå en. Plus att man har en halvtimme när jag kör hem 

ungefär där man kan fundera över dagen och sen så släpper man det.  
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Slutligen visar det sig att cheferna är eniga om att det kan vara problematiskt att bo och arbeta 

på samma ort. De menar att det istället är fördelaktigt att bo på en annan ort än arbetsplatsen. 

Främst på grund av att de anser att de får utrymme att släppa den professionella rollen och 

agerandet som följer med den. De kan slappna av mer och falla in i den privata rollen och inte 

tänka lika mycket på konsekvenserna som kan följa av ett visst agerande i den privata rollen då 

risken att stöta på sina anställda inte är lika stor. Trots att de förklarar fördelarna med att bo på 

en annan ort än arbetsplatsen så menar cheferna att de inte upplever detta som något större 

bekymmer samt att det är ett problem som går att hantera. Dock menar de ändå på att det finns 

förhållanden som är mer önskvärt, vilket är att bosätta sig på en annan ort än var arbetsplatsen 

är belägen. Genom att upprätta sådana förhållanden kan det minska utrymmet för att incidenter 

ska uppstå i det offentliga rummet. Att åtskilja rollerna geografiskt kan underlätta att 

upprätthålla både den professionella och den privata rollen, vilket citaten ovan ger stöd för.    

 

6.2.2 Privatliv och obalans  

Det framkommer att det finns många incidenter mellan yrkesrollen och den privata rollen. 

Inledningsvis ser vi en konversation som berör chefernas anställda och hur de anställda har 

svårt att bibehålla balansen mellan arbete och privatliv. Cheferna menar att de anställda många 

gånger beskyller jobbet när obalans mellan arbete och privatliv uppstår. Denna konversation är 

intressant ur ett rollperspektiv eftersom privatliv och yrkesliv möts.  

 

IP1: det är som jag har upplevt nu när man känner sina arbetstagare privat också, det är ju tillexempel 

när dom sjukskriver sig för någonting (…) ja dom vill ju gärna relatera det till sitt jobb. Och när man 

då som jag känner dom väl och vet vad dom sysslar med på fritiden och vet att det inte är jobbet 

som de är utbrända av.  

IP3: nej precis 

IP1: utan det är ju fritiden 

IP3: ja 

IP2: och familjelivet och det kan jag reagera lite på.  Jag tänkte det, hur handskas du med det för jag 

kan bli ganska så… väldigt irriterad. Nu har inte jag någon av mina på Facebook men jag har däremot 

medarbetare som gärna kommer och visar att ”KOLLA hen kan inte göra det och det och det på 
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jobbet. Men kolla här det är så pyntat och bakat och det res” Fast jag vill inte se det för att jag måste 

ändå tro och lita och hoppas på att hen gör det utifrån vad hen klarar av och göra och att det ger ett 

välmående vilket förhoppningsvis ger ett snabbare tillfrisknande. Men så klart att det sätter sig här 

(pekar mot sitt huvud). 

IP1: mm precis det gör det ju 

IP2: så nästa gång nästa kommer så det är väl klart att det bygger på. Jag har haft en medarbetare 

som valde att flytta på sig för att vi inte kunde prata med varandra för jag sa det att dina kollegor är 

irriterade över allting du lägger upp på Facebook och visar och sen går dom en man kort då. Kanske 

under fem arbetsdagar för att vi inte får till vikarier och sen är du hemma och gör allt detta. 

IP1: precis 

IP2: det är inte så smidigt 

IP1: nej det är inte så smidigt, inte så smart heller 

IP2: nej 

IP3: vi har ju ett jättebekymmer i verksamheten med det här att dom inte klarar av sitt jobb och att 

de tycker att det är så mycket helger och kvällar. Men det har det varit hela tiden när dom har gått 

in i det här arbetet. Det är bara det att de inte klarar av att balansera det med sitt andra liv och man 

måste någonstans veta att man har ett fritt val till det.  

IP2: ja 

IP3: för att man är ju ingen supermänniska och det är ju många kvinnor som jobbar hos oss och som 

håller på med en det ena och en det andra och pysslar och… 

IP1: det som jag har gjort… jag sagt såhär att har du någonsin tittat på vad du gör under en hel dag 

eller vecka. Du kanske inte ska ha alla dina hundar, du kanske inte ska ha alla hästarna, du kanske 

inte ska vara med i alla dom föreningarna som du är. Prioritera lite så kanske det blir bättre. Sen är 

det ju upp till var och en.  

IP2: jag kan hålla med er båda där för jag kan känna många gånger att, det är precis som att, blir jag 

dålig blir jag sjuk mår jag dåligt om det är fysiskt eller psykiskt så är det alltid jobbets fel, det är 

alltid jobbrelaterat allting. Fast i regel är det ju faktiskt hemrelaterat och fritids relaterat för att du 

ska vara så himla duktig och vara med på allt. Jobbet är inte allt men jobbet är faktiskt det som 

bringar inkomsten och som gör att du kan betala dina räkningar och som gör att du kan uppehålla en 

viss standard och det måste man sköta annars så kan man ju inte göra alla dom andra bitarna. Sen så 

klart att familj och privatliv självklart ska ta en större plats men det får ju inte vara på bekostnad av 

varken det ena eller det andra.  

IP1: nej precis 
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IP2: men den balansen är svårt att se för allting som är dåligt är alltid arbetsrelaterat precis som du 

säger. 

IP1: ja så har jag upplevt det 

IP3: sen kan man ju inte låta bli att påverkas av när det florerar saker på Facebook och annat. Jag 

har haft medarbetare som absolut inte kunde jobba tidigt på morgonen och absolut inte kvällar för 

hon jobbade 50 % och var sjukpensionär resten. För att hon var så trött när hon kom till jobbet, 

såklart om man grejar hemma hela dagen. Jag är också trött när jag kommer hem ifrån jobbet men 

om jag inte orkar fixa och dona hemma så kan jag inte göra det heller. Så det här med det egna 

ansvaret det är väl det som är allra svårast för oss… 

Intervjuare: Kan det vara lättare på något sätt att skylla på jobbet och att det kanske är lite skam att 

skylla på familjen och att det är lättare att lägga över det på jobbet? 

IP2: ja delvis det och sen är det ju så att familjen kan du ju inte välja bort. Men jobbet kan du ju 

välja att ta ledigt ifrån men du kan ju inte ta ledigt från familjen om man ser det så.  

 

Denna långa konversation ger uttryck för mycket, bland annat ser vi att incidenter mellan yrke 

och privatliv även uppstår bland de anställda, vilket i det här fallet påverkar cheferna eftersom 

det är cheferna som får hantera denna obalans. Vi ser också att de anställda beklagar sig över 

arbetet när obalans mellan arbete och privatliv uppstår. Det är ett intressant faktum att den 

förekommande problematiken oftast centreras vid arbetet. Det visar sig att människan skyddar 

sin privata sfär även om det sker på arbetets bekostnad. Konversationen ger också uttryck för 

att cheferna avstår från att umgås med sina anställda på grund av att de inte delar samma åsikter 

gällande arbetsplatsen och arbetet. Chefen och de anställda uppfattar arbetet och dess ramar 

olika och ser det från två olika perspektiv vilket gör det svårt att kommunicera och umgås privat. 

Till följd av detta kan vi se en underliggande irritation som cheferna har över sina anställda.  I 

kommande citat finner vi en incident som baseras på liknade anledning, där cheferna tar avstånd 

från sina anställda eller personer med samma befattning som hens anställda när det kommer till 

att umgås privat. Det är också tydligt att intervjupersonen inte finner intresse av att umgås med 

personer som resonerar likt hens anställda. I denna incident gör sig chefens yrke påmint i hens 

privata sfär.  

 

Men däremot så kan jag känna skillnaden när jag började att studera, jag ska inte säga vi är ovänner 

men jag har tappat ganska mycket bekantskap som man har haft inom mitt tidigare arbete på golvet 
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eller inom det jobbet och sen kan det vara att man växer lite ifrån varandra (…) men jag kan känna 

ibland att orten är så pass liten att när jag är på fest, så kanske en del av min kollegas personal är 

där.  

Intervjuare: kan det vara jobbigt i sådana situationer hur hanterar man detta? 

Jag tycker det, jag försöker gå när dom diskuterar sina jobb för jag tycker inte likadant längre och 

då tycker dom att jag är… Antingen tycker dom kanske att jag är något eller att jag vet mer än alla 

andra. Så jag försöker att inte gå in i dom diskussionerna. Det kan ju vara min egen farhåga för det 

är ju ingen direkt som har sagt att du tror du är någonting men dom vill nog gärna trigga det lite på 

något vis. Dom är inte så intresserade av det jag gör utan dom vill nog... För jag var ute och gick 

med en kompis i somras då när jag skulle börja här och när jag precis hade börjat här och sa hon: 

ska du ha hand om natten då måste du se till att dom måste ha mer personal för det är ju inte klokt 

och dom håller på och väcker dom fast dom ska sova och det funkar inte… 

Intervjuare: då hade hon en uppmålad bild någonstans som du inte kunde… 

Nej för då lät hon precis som min personal och då är det en jättesvår balansgång för jag försöker att 

inte, för jag behöver inte ha dom diskussionerna med mina vänner. Men kontrasten där, då blir den 

jättestor för att hur lägger man fram något, om dom redan är lite fientliga och det ansvaret ligger ju 

inte bara på mig det ligger ju på den andra patern också.   

 

Kommande citat visar tydligt att det finns två olika roller att förhålla sig till samt att de skiljer 

sig åt. Här frågar jag en av cheferna om yrkesrollen och den privata rollen någon gång går in i 

varandra och påverkar varandra negativt. Chefen svarade enligt följande:  

 

Ytterst sällan. Jag har nog någon konstig klyvning i min hjärna jag är väldigt, jag har inga problem 

med och vara personlig (…) Men jag är en personlighet på arbetet och en annan privat. Visst att det 

kommer in lite så men mitt privata liv inverkar inte på mitt arbete mer än att händer det någonting 

på arbetet och jag är skör hemma i mitt privata liv, då kan jag inte ta det, jag kan inte tackla det lika 

bra.  

 

I kommande citat uppenbarar det sig än en gång att det finns två olika roller att förhålla sig till. 

Vidare frågar jag om det kan uppstå svårhanterliga situationer vid möte av anställda när man 

befinner sig i sin privata sfär. En av cheferna svarar följaktligen:  
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 Ja medarbetare är inga bekymmer dom bara pratar jag med. Jag har goda relationer med allihop. 

Men de boende det beror på vilken situation det är i kommer jag med familjen så är det ju inte alltid 

att man känner för att prata med dom just då. Utan då kanske man försöker glida undan eller så säger 

man bara hej jag har inte tid och prata och så går man.  

 

En av cheferna upplever inte att det förekommer incidenter mellan rollerna utan att det istället 

kan vara fördelaktigt att känna personer inom yrket även som privat.  

 

Och jag har inte riktigt förstått det många säger att det är väldigt svårt att vara lärare på sin hemort 

särskilt om det är en liten ort som jag då är född i och känner alla i och har umgåtts med alla föräldrar 

morföräldrar och farföräldrar och gud vet allt. Jag har alltid upplevt det som en enorm fördel. Jag 

brukar alltid ta ett sådant exempel att om det är någon elev som har, ja varit lite uppkäftig så har jag 

ibland kunnat säga till dom att: du kom ihåg att på lördag träffar jag dina föräldrar så passa dig bara 

väldigt noga för jag kommer att tala om precis vad du har gjort nu ”nej, nej, nej, nej, nej säg inte det, 

säg inte det, säg inte det”. Jag har bara haft fördelar av det. Men sen kan jag ju förstå det beror ju 

också på att jag aldrig har haft någon som jag har varit ovän med i min hemort. Aldrig haft konflikter 

med någon.  

 

Sammantaget finns det flera olika strategier som används för att undvika incidenter i den privata 

sfären. I den privata rollen är vanligt att det uppstår fysiska ofrivilliga incidenter mellan arbetet 

och det privata. Det är svårare att hantera incidenter som uppstår i den privata sfären eftersom 

yrkesrollen rent fysiskt ”inkräktar” på den privata rollen. Citaten åskådliggör att det finns 

gränser att förhålla sig till gällande de båda rollerna.  

 

6.2.2.1 Begränsningar i relationen till de anställda 

Relationen mellan chefen och hens anställda är inte alla gånger en självklarhet. Det visar sig att 

det finns relationsmässiga begränsningar när det kommer till denna över och underordnad 

relation. Till grund för följande konversation frågande jag informanterna hur de upplevt 

situationer där de mött anställda utanför arbetet.  

 

IP3: jag bor ju inte i samma ort som jag arbetar, så jag springer ju inte på dom i den bemärkelsen 

men jag har inga bekymmer med att träffa dom på det viset. Däremot kan jag väl säga att första tiden 
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så kunde jag väl, jag kanske tänkte mig lite för på min fritid om jag säger så på helgerna. Jag är alltid 

på rockfestivalen exempelvis då kanske man tittade sig omkring lite och kanske dämpade sig lite i 

början. Sen växer man ju in i rollen också, man blir ju äldre med, haha. Men springa på här på stan 

så går jag alltid fram och säger hej hur är det eller vinkar och hälsar. 

Intervjuare: mer som en trevlig stund? 

IP3: ja absolut, men jag har ju ingen relation med mina medarbetare på det viset utan jag är deras 

chef inte deras vän eller kompis, jag finns där och lyssnar och stöttar i den mån tills det går för långt. 

Nej jag har ju ingen annan relation jag kan ju tänka mig det är värre om man, vi pratade om det igår 

på chefsdagen. Kommer man här ifrån och är född och uppvuxen här så känner man ju i regel en hel 

del i sina personalgrupper också när man blir chef och då kanske man får handskas med det på något 

annat vis och jag tror inte att det är vi chefer som har bekymmer med det utan jag tror att det är 

medarbetarna som tar illa vid sig och grupperna kan nog tycka och speciellt om man har ett socialt 

liv tillsammans på fritiden.  

IP2: ja jag jobbade ju som lärare i nästan 30 år innan jag blev rektor och det betydde ju att alla som 

jag var chef för innan dom har varit mina kollegor tidigare. Och då också naturligt att vissa av dom 

har jag ju umgåtts med privat också. Men jag har aldrig känt det som ett bekymmer och jag vet inte 

riktigt vad det beror på heller. Det är väl bra att det inte har varit bekymmer (…) man ska ju kunna 

skilja på den rollen man har på fritiden och den rollen man har som chef. Jag har lyckats och dom 

har lyckats. Så att jag har inte sett det som ett bekymmer.  

IP1: men jag tänker spelar det stor roll, lärare är också akademiker va? 

IP2: ja 

IP1: ni har ju samma titel på något vis. Ni har samma grund. 

IP2: ja just precis 

IP1: jag har ju också jobbat steget under från början sedan har jag läst, titeln är nu socionom. En del 

av mina kompisar som är kvar och jobbar tycker nog lite att dom som ha läst, att är ni något ungefär, 

inte riktigt så men lite den känslan tror jag. Nu tycker jag det är svårt när man känner alla och vet 

väldigt många. Det är väldigt svårt och sätta sig ner och tänka på att vilket som är relaterat till jobbet 

och hur mycket jag väger in mina egna värderingar om vad jag tycker om den personen. 

Intervjuare: att man vet mer än man egentligen kanske borde 

IP1: ja, och då pratade jag med vår ena kollega där hon sa att man inte kan grunda olika grejer på 

det som inte har med yrkesrollen och göra. Det får ju bara vara den fakta jag vet i och med min 

yrkesroll, inte vad dom gjorde förra fredagen eller vad dom har gjort innan (…) Just när det är dom 

där negativa sakerna, när det är positivt är det ofta inget bekymmer utan det är mer när det är åt det 

negativa hållet…  
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Det är tydligt att det finns delade meningar mellan cheferna. Vissa skulle absolut inte kunna 

tänka sig att umgås med sina anställda privat, en del inte ser några problem med det, medan 

andra är mer splittrade. Som vi också finner belägg för kan dessa meningsskiljaktigheter grunda 

sig i den enskilda chefsrollen. Där informanten som inte såg några problem med att umgås med 

sina anställda har liknande utbildningsnivå som hens anställda. Sådant var inte fallet för 

resterande chefer, där deras anställda saknade högre grad av utbildning.  
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7. Analys  

7.1 Rollerna- balans och obalans 

Tidigare i uppsatsen definierades begreppet formellt som professionellt, där det formella 

beteendet var tillhörande den professionella rollen. Fortsättningsvis likställdes informellt som 

privat, där det informella beteendet var tillhörande den privata rollen. Utifrån dessa definitioner 

sattes även ramarna för de olika rollerna, t.ex. att den professionella rollen kunde identifieras 

av formellt beteende. Under uppsatsens gång märkte jag att definitionen av dessa begrepp 

behövde förtydligas och utvecklas. Det visade sig att rollerna var mer komplexa än vad jag 

tidigare menat eftersom det blev uppenbart att både formellt och informellt fanns i båda 

rollerna. Det formella utgjorde enbart grunden av den professionella rollen, främst i form av 

formella arbetsuppgifter (t.ex. lönesättning och schemaläggning). Det informella utgjorde 

således enbart grunden för den privata rollen. Vidare fann jag att det fanns inslag av informellt 

beteende i den professionella rollen samt att formellt beteende även fanns i den privata rollen. 

Det blev tydligt när cheferna menade att det var fördelaktigt att agera personligt i sin 

professionella roll då i syfte att få personalen på ”sin sida”, vilket underlättade deras ledarskap 

och därmed deras arbete. Att agera personligt är att betrakta som informellt beteende, därmed 

kan vi dra slutsatsen att den professionella rollen inte enbart är av formell karaktär utan också 

informell. Formellt beteende finns också i den privata rollen, exempelvis där man som förälder 

har en formell skyldighet att se till att sina barn går till skolan.  

 

Det finns också olika grader av informellt och formellt beteende i de båda rollerna. Cheferna 

menade att det var fördelaktigt att agera personligt i den professionella rollen, dock utan att vara 

privat. De menade att det var en balansgång mellan att agera personligt och vara privat. Detta 

är ett uttryck för att det finns olika grader av informellt beteende som cheferna tar hänsyn till 

och anpassar sig efter. Vi kan konstatera att det formella utgör grunden för den professionella 

rollen, i form av formella arbetsuppgifter. Det blir svårt för cheferna att vara informella i den 

professionella rollen i allt för hög grad eftersom det kan bli svårt att förbli objektiva när det 

kommer till de formella arbetsuppgifterna. Det kan exempelvis bli svårt för cheferna att löne-

sätta sin personal om de har ingått en relation av stark informell karaktär, exempelvis att umgås 

privat med sina anställda. Ett av citaten ger stöd för detta då en av cheferna menade att hen inte 

ansåg att det var bra att umgås privat med sina anställda för mycket eftersom det kunde bli 

problematiskt vid lönesamtal. I ett annat citat menar chefen att de relationsmässiga gränserna 
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mellan dem och deras anställda sätts i eget syfte, vilket tenderar att underlätta chefernas 

formella arbetsuppgifter. Att agera personligt i sin professionella roll är således en strategi av 

informell karaktär, vilket bevisar att den professionella rollen inte enbart är av formell karaktär. 

Dock kan det bli problematiskt att agera informellt i allt för hög grad, i form av att vara personlig 

eftersom det komplicerar chefernas formella del i den professionella rollen så som formella 

arbetsuppgifter t.ex. schemaläggning och lönesättning. Som citaten visar använde sig cheferna 

av exempelvis tvångsschemaläggning, vilket är en handling av tydlig formell karaktär. Chefen 

som utförde denna starkt formella handling var sparsam med informellt agerande i sin 

professionella roll. Chefen umgicks därmed inte med sina anställda, vilket är en förklaring till 

varför chefen inte fann några problem med att utföra en tvångsschemaläggning. Denna starka 

formella handling kan bli svår att genomföra om chefen istället hade umgåtts med sina anställda 

privat eftersom de informella relationerna mellan chef och anställd kan försvåra de formella 

arbetsuppgifterna.  

 

Det finns ytterligare en aspekt till varför det är negativt för cheferna att agera informellt i för 

stor utsträckning i sin professionella roll. Det är inte bara för att det försvårar chefernas formella 

arbetsuppgifter, utan det påverkar även chefernas formella image. Med det menar jag att 

cheferna måste ge intryck av att vara chef för att de ska bli behandlade som en sådan av 

omgivningen (de anställda). Det visade sig att det fanns vissa karakteristiska egenskaper för 

chefernas professionella roll. Dessa egenskaper upprätthöll chefernas image och därmed deras 

professionella roll, vilken hade skadats om cheferna agerat informellt i allt för hög grad 

exempelvis genom att vara privat.  

 

7.1.1 Balans och obalans  

Den professionella och den privata rollen är således komplexa. Det är uppenbart att cheferna 

kombinerar formellt och informellt beteende i den professionella rollen, vilket tyder på att de 

behöver balansera mellan formellt och informellt. Utifrån definitionen av den professionella 

och den privata rollen kan ytterligare klargöranden och definitioner göras. Tidigare i uppsatsen 

menade jag att det inte fanns en entydig definition av begreppen balans och obalans mellan den 

privata och den professionella rollen. Dels eftersom begreppen är mycket omfattande men 

också för att definitionen kunde göras utifrån olika perspektiv. Men utifrån den mer omfattande 

definitionen av den privata och den professionella rollen kan även en definition göras av vad 

begreppen balans och obalans betyder just i denna studie. Som jag nämnt tidigare finns det en 
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balansgång mellan det formella och informella i den professionella rollen. Det är främst här 

balans och obalans kan yttra sig dels mellan den professionella och privata rollen men även 

inom de respektive enskilda rollerna. Denna balansgång grundar sig i hanterandet av de båda 

rollerna, som handlar om att växla och därmed balansera mellan det formella och informella i 

respektive roll. Obalans mellan rollerna finner vi exempelvis om cheferna agerar informellt i 

sin professionella roll i allt för hög grad, då det tenderar att skada chefernas professionella 

image samt att det försvårar chefernas formella arbetsuppgifter som exempelvis lönesättning. 

Balans inom rollerna finns således om cheferna har lyckas med att balansera det formella och 

informella beteendet i rollerna, då främst gällande den professionella rollen. Med det menar jag 

att cheferna har förmåga att agera informellt i den professionella rollen i en sådan utsträckning 

att det inte skadar den professionella rollen, vilket vittnar om att det föreligger en balans inom 

rollen. Balans inom respektive enskild roll leder till balans mellan rollerna. Med det menar jag 

om det finns balans inom de enskilda rollerna, har även balans mellan rollerna skapats. Om 

chefen däremot inte lyckats med att skapa balans inom de två enskilda rollerna blir det också 

svårt att skapa balans mellan de båda rollerna. Jag menar därför att balans inom de specifika 

enskilda rollerna leder till balans mellan de båda rollerna. Exempel på detta är när en chef menar 

att arbetet bli lättare att hantera om det är stabilt i den privata sfären, vilket vittar om balans 

mellan rollerna. 

 

7.2 Strategier och olika intryck 

Vi finner många delar i materialet som kan förstås som uttryck för intrycksstyrning. 

Intrycksstyrningen är viktig för cheferna för de ska kunna upprätthålla sina roller. Strategierna 

som presenteras i resultatdelen är en form av intrycksstyrning då informanterna styr intrycken 

för att uppfattas på ett visst sätt utifrån deras handlande.  Intryckstyrning handlar om att 

individen tar till ett agerande för att uppfattas på ett specifikt och ofta positivt sätt av sin publik, 

det vill säga styra det intryck som andra får av en. Det handlar också om att chefen framställer 

sig själv på ett visst sätt som passar de normer och regler som finns på t.ex. arbetsplatsen. 

Cheferna söker efter att skapa en bild som de vill att de anställda ska utgå ifrån när det gäller 

deras professionella roll. I resultatet ser vi att informanterna använder sig av olika strategier för 

att leda och styra sin personal, vilket ingår i deras arbete och hör därmed till den professionella 

yrkesrollen. En av informanterna använder sig av tvångsscheman när de anställda vägrar att 

samarbeta. Denna tillsynes hårda strategi får informanten att uppfattas som en tämligen hård 
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och bestämd ledare.  En annan informant poängterar den anställdas fria vilja att fortsätta arbeta 

på arbetsplatsen när hen är missnöjd med t.ex. schemaläggningen. Denna typ av strategi kan få 

informanten att uppfattas som en mycket bestämd och odemokratisk ledare då chefen inte ger 

något utrymme för förhandling mellan parterna. Dessa två olika strategier grundar sig båda i 

schemaläggning, däremot är strategierna helt olika och ger därför olika intryck.  

 

Andra strategier som att uppträda personligt mot sina anställda är tydligt fördelaktigt för 

chefskapet. Att uppträda personligt visar sig vara fördelaktigt för att skapa goda relationer till 

sina anställda. Ett personligt bemötande kan vara ett mer gynnsamt förhållningssätt i vissa 

situationer för att skapa stabila relationer mellan parterna.  Det kan verka märkligt att cheferna 

använder sig av en sådan strategi när det tidigare nämnts att det är viktigt att skilja på rollerna. 

Här handlar det om att ge ett mjukare och ett mer mänskligt intryck till sina anställda menar 

cheferna. De är också noga med att poängtera att det är viktigt att inte ge intryck av att vara 

privat och att gränsen mellan personlig och privat ibland kan vara svår att urskilja. Det kan 

däremot vara värt för chefen att ta risken vad gäller att uppträda personligt då det genererar en 

mer avslappnad och fördelaktig relation mellan chefen och de anställda. Strategin ger fördelar 

i den utsträckning att chefen annars skulle riskera motstånd från de anställda och ovilja att 

samarbeta, där resultatet hade blivit en dålig relation mellan chef och anställd, vilket också hade 

lett till en dåligt fungerande verksamhet.  

 

7.2.1 Incident inom ramen för den professionella rollen 

D. Sheane menar att det finns en ytligare form av intrycksstyrning, exempelvis att ”klistra på 

ett leende” då för att ge ett visst intryck utifrån sin yrkesroll (D. Sheane, 2011:145, 152, 156). 

Dock fann jag inga tydliga belägg för denna typ av intrycksstyrning bland cheferna. Däremot 

fann jag att det fanns vissa egenskaper var karakteristiska för chefsrollen. Under intervjuernas 

gång märkte jag att det fanns tre egenskaper som cheferna ansåg vara extra viktiga inom chef- 

och ledarskapet för att anses vara en bra chef, vilka var; tydlighet, dominans och tillit. 

Informanterna fann det svårt att tillämpa alla tre egenskaperna och hitta en balans, eftersom 

tilliten tenderade att försvinna i samband med styrandet och dominansen. Här föreligger en 

separat incident mellan de tre egenskaperna inom den professionella rollen. Incidenten tar alltså 

uttryck i att användningen av egenskaperna påverkar varandra. Om chefen till exempel helt 
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plötsligt framstår som betydligt mer dominant i sitt agerade skadar det den eventuella tillit 

chefen byggt upp till sina anställda. Exempel på detta är om chefen ger uppmaning att arbetet 

ska bli utfört på ett sätt efter chefens eget tycke, och då helt bortser från vad den anställde 

tycker.  

 

Jag menar att det finns en incident mellan dessa tre egenskaper inom den professionella rollen. 

Informanterna menade på att det var viktigt att visa sig tydlig i sina beslutstaganden utan att 

uppfattas som allt för dominerande. Både dominans och tydlighet är egenskaper som tillhör den 

professionella rollen.  Dessa två delar hör ihop eftersom det är svårt att vara tydlig utan att styra 

och ta kommando.  

 

En aspekt som är kopplad till tydlighet och dominans är tillit. Informanterna underströk att det 

även var viktigt att skapa tillit till sina anställda. Tilliten visade sig vara fördelaktig för cheferna 

utifrån flera perspektiv. Dels för att den minskade arbetsbelastningen för cheferna, men också 

för att tilliten visade sig bidra till goda relationer till de anställda. I materialet är det tydligt att 

tilliten verkar gynnsam i flertalet arbetsrelaterade situationer, inte minst för verksamheten i 

stort. Det nämndes också i avsnittet för tidigare forskning, där Bernerth & Walker menar att 

tillit mellan chefer och anställda är grunden för goda arbetsrelaterade relationer (Bernerth & 

Walker, 2009:217- 218, 223-224).   

 

Incidenten mellan de tre egenskaperna grundar sig i att det är svårt att tillämpa alla tre delar 

utan att den ena eller andra egenskapen tar överhand. Vidare vill jag koppla incidenten inom 

chefskapet till intrycksstyrning eftersom användningen av egenskaperna påverkar chefens 

image och därmed hur hen uppfattas inför sina anställda. Denna incident blir problematisk 

eftersom det är viktigt att kunna hantera karakteristiska egenskaper inom den specifika rollen. 

Mer precist; för att bli uppfattad och behandlad som chef måste man ge intryck av den rollen 

och handla utefter den. Även om incidenten uppstår inom ramarna för den professionella rollen 

påverkar den ändå relationen mellan chef och anställd. Den specifika incidenten mellan 

egenskaperna är högst intressant eftersom den ligger till grund för skapandet av yrkesrollen. 

Incidenten mellan dessa kan också ses som en bakomliggande faktor för uppkomsten av 
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incidenter mellan yrkesrollen och den privata rollen. Med det menar jag; om informanterna inte 

kan hantera väsentliga och karakteristiska egenskaper för den specifika rollen kan detta leda till 

ett icke konsekvent och otrovärdigt framträdande, vilket därmed kan framkalla ytterligare 

incidenter och även obalans mellan arbete och privatliv. Exempel på att det kan leda till 

ytterligare incidenter är; om chefen inte är tydlig i sin professionella roll kan chefens anställda 

få svårt att ta sin överordnad på allvar. Jag tänker mig att det bland annat kan leda till att chefens 

anställda inte vet vad den relationsmässiga gränsen går mellan dem och chefen, som i sin tur 

kan vara bidragande till att incidenter uppstår. Ett icke konsekvent och otrovärdigt framträdande 

leder därför till obalans inom och mellan rollerna då det blir svårt att finna balans mellan 

rollerna om det föreligger obalans inom de enskilda rollerna. En chef menade att det var svårt 

att upprätthålla sin image som chef om det fanns instabilitet inom den privata rollen.   

 

När chefen befinner sig inom ramarna för den professionella rollen handlar det om att uppträda 

professionellt som många av citaten har visat. Sådant uppträdande minskar utrymmet för den 

privata rollen. När cheferna använder sig av de olika ledarskapsstrategierna och uppträder 

professionellt kan man säga att cheferna tillfälligt ”döljer” den privata rollen. Det sker främst 

vid tillfällen när chefen befinner sig i arbetsrelaterade situationer. 

 

Anledningen till att de tre egenskaperna är svåra att balansera grundar sig i att de i grunden är 

av olika karaktär. Tydlighet och dominans kan ses som tämligen formella. Där dominans kan 

den ses som formell eftersom den ofta är kopplad till formella handlingar, dominans används 

exempelvis av chefer vid odemokratiska beslutstaganden om t.ex. verksamheten. Tydlighet är 

oftast viktigast vid framförandet av formell information, exempel på detta är den tydliga 

information om att rökning är dödligt, vilket tydligt framgår på ett cigarettpaket. Denna 

information är tämligen formell, därmed kan vi konstatera att tydlighet främst är av formell 

karaktär. Tidigare konstaterade vi att det formella utgjorde grunden för den professionella rollen 

därmed anser jag att tydlighet och dominans har en stark koppling till den professionella rollen.  

Däremot är tillit av informell karaktär, då den bygger på uppbyggandet av relationen mellan två 

individer, t.ex. mellan man och hustru. Vi kan därför säga att tillit inte är starkt kopplat till just 

chefsrollen, tillit är snarare kopplat till den privata sfären. Som jag tidigare nämnt handlar det 

om att balansera formellt och informellt beteende i respektive roll. Incidenten inom rollen 
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mellan egenskaperna: tydlighet, dominans och tillit är i grund och botten ett exempel på att det 

ibland föreligger obalans inom den professionella rollen.   

7.3 Roller och incidenter 

I resultatet visade det sig att det var uppenbart att incidenter mellan rollerna förekom.  Det 

visade sig att incidenterna grundare sig och uppstod från båda rollerna. Där den privata rollen 

hade inverkan på yrkesrollen och tvärtom. Cheferna menade att det bland annat kunde vara 

svårt att upprätthålla sin image som chef om det fanns instabilitet inom den privata sfären, vilket 

tyder på obalans. Denna typ av incident är av icke fysisk karaktär och har sin grund i den privata 

sfären. Exempel på en icke fysisk incident är när konflikter som finns inom informantens 

privata sfär gör sig påminda inom den professionella sfären. Exempelvis kan oroande tankar 

gällande den privata sfären påverka arbetet och därmed den professionella rollen. En chef 

uttryckte att hennes arbete var mycket svårare och tuffare att hantera om det inte var lugnt och 

stabilt hemma.  

 

Det föreföll sig också att incidenter uppstod i den professionella rollen och därmed påverkade 

den privata rollen både i form av fysiska och icke fysiska incidenter som både kan vara 

ofrivilliga och frivilliga. Exempel på en frivillig fysisk incident är när chefen och hens anställd 

har planerat att träffas på egna initiativ utanför arbetets ramar (i privat syfte). Cheferna fick 

också hantera indirekta incidenter. Där de fick sköta de anställdas incidenter mellan arbete och 

privatliv, exempelvis när de anställda ”gått in i väggen”. När de indirekta incidenterna 

uppenbarade sig blev det tydligt att även de anställda hade svårt att finna balans mellan arbete 

och privatliv. Med tanke på att cheferna till viss del fick hantera de anställdas rollincidenter 

mellan arbete och hem bidrog det till att cheferna var väl medvetna om att incidenter mellan 

yrkesrollen och privatlivet faktiskt existerade.  

 

I resultatet framgick det att cheferna hade lättare att hantera incidenter med sina anställda än 

med anhöriga och brukare. Brukare är personer som bor på så kallade boenden, vilket cheferna 

är ansvariga för, där ett exempel på ett boende är ett äldreboende. De anhöriga är brukarens 

familjemedlemmar, t.ex. brukarens barn. Cheferna menade att det var mer problematiskt att 

hantera fysiska incidenter med anhöriga och brukare än med sina anställda. Det beror på att de 
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anhöriga och brukarna inte uppfattar gränserna mellan chefens yrkesroll och privata roll lika 

tydligt som de anställda gör. Grunden till detta är att de anställda befinner sig i samma 

rolldistinktion som cheferna. Med det menar jag att de anställda har liknande definition av den 

gemensamma sociala inrättningen som cheferna eftersom den sociala inrättningen förblir en 

arbetsplats för både de anställda och cheferna. Det är inte fallet för de anhöriga och brukarna 

eftersom de har en åtskild eller annorlunda definition av den specifika sociala inrättningen. 

Brukarna ser inte på verksamheten med samma ögon eftersom det oftast är ett hem för brukarna 

till skillnad från cheferna och de anställda där verksamheten (sociala inrättningen) istället är en 

arbetsplats. Som Goffman hade uttryckt det; brukarna och de anhöriga förblir publik för teamet 

som innefattar cheferna och de anställda (Goffman, 2011:77, 207).  

 

7.4 Att sätta gränser- Distans och förväntningsstrukturer 

Det visar sig att cheferna försöker skapa distans mellan arbetet och hemmet. De menar att det 

är fördelaktigt ur många synvinklar. Bor och arbetar chefen i samma ”lilla” stad är det betydligt 

svårare att skapa distans mellan sina roller, i jämförelse om chefen hade arbetat och bott i en 

storstad. Som tidigare nämnts ökar risken för att incidenter uppstår då chefen i en mindre stad 

stöter på sina anställda i en större utsträckning. Detta gör att sannolikheten för att chefen 

kommer att behöva interagera med sina anställda i det offentliga rummet blir högre, vilket i sin 

tur ökar incidenterna. Distans är här kopplat till de olika förväntningsstrukturer som den 

professionella och den privata rollen har. Det är inte nödvändigtvis de anställda cheferna vill 

skapa distans till utan det är mer komplex än så. Det cheferna skapar distans till är 

förväntningarna för den professionella rollen samt för den privata rollen. Det eftersom rollerna 

har motstridiga rollförväntningar. Exempelvis när cheferna befinner sig i den privata sfären är 

det önskvärt att skapa distans från förväntningarna på den professionella rollen då de anställdas 

förväntningar. Tvärt om söker cheferna distans till förväntningarna på sin privata roll när de 

befinner sin i sin professionella roll.  

 

Det finns tydliga indikationer på flertalet av incidenterna grundar sig i ett för litet 

distansskapande mellan rollerna. Jag menar att distansen är en bakomliggande och bidragande 

faktor till att incidenter uppstår. Uttryck för distans skapandet mellan rollerna och dess olika 

förväntningar finner vi när cheferna förklarar fördelarna som kommer med att bosätta sig på 
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annan ort, frånskilt arbetsplatsen. Omfattningen av dessa fördelar är så pass påtagliga att det 

kan vara gynnsamt att förverkliga dessa.  

 

Informanterna ger negativa uttryck och exempel som följer med att bo och arbeta på samma 

ort, särskilt om staden är liten, bland annat för att man kan möta sina anställda i olämpliga 

situationer i det offentliga rummet, vilket kan vara påfrestande. Däremot ser cheferna inga 

större nackdelar med uteblivet distansskapande. De säger sedan att problematiken är i 

varierande omfattning och att det går att hantera, ändå har flertalet av informanterna valt att 

bosätta sig på en ort och arbeta på en annan på grund av fördelarna med detta, vilka de förklarar. 

Cheferna menar bland annat att det är fördelaktigt eftersom de hinner bearbeta arbetsdagen på 

vägen hem och därmed är det enklare att koppla bort arbetet i den privata sfären. Vidare anser 

de att det gäller att bibehålla sin professionalitet i relation till sina anställda, vilket de menar 

kan vara svårt att göra i det offentliga rummet om man bor och arbetar i samma småstad. Det 

tyder på att distanskapandet är viktigare än vad de själva erkänner verbalt. De uttryckte bland 

annat att det var fördelaktigt att geografiskt skilja på boende och arbetsplats eftersom det gav 

nödvändig distans till arbetet. Cheferna menar här att distans lättast skapas geografiskt, vilket 

betyder att distans skapandet mellan de olika rollförväntningarna skapas genom geografisk 

distans. Det geografiska distans skapandet minskar förutsättningarna för uppkomsten av 

incidenter.   

 

Genom att bosätta sig på en annan ort än vad arbetsplatsen är belägen, bidrar till att 

informanterna får distans till förväntningarna för sin professionella roll när de befinner sig i sin 

privata sfär. På samma sätt bidrar det också till att informanterna får nödvändig distans till 

förväntningarna för sin privata roll när de befinner sig på arbetsplatsen. Det visar sig att det är 

gynnsamt för informanterna att skapa geografiskt distans. På detta sätt kan cheferna hålla isär 

rollernas motstridiga rollförväntningar som minskar incidenter, vilket också leder till 

upprätthållandet av rollerna.  

 

Grunden till informanternas distansskapande mellan rollerna är för att minska incidenterna. Det 

är de fysiska ofrivilliga incidenterna som påverkar rollerna mest negativt. Fysiska ofrivilliga 
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incidenter är överraskande och därmed icke planerade fysiska incidenter som ”inkräktar” på 

individens rollförväntning. Ett sätt för informanterna att undvika fysiska ofrivilliga incidenter 

är bland annat att arbeta på en annan ort än var man är bosatt. Anledningen till att man vill 

undvika denna form av incidenter grundar sig i de olika rollernas rollidentiteter, vilket i sin tur 

grundar sig i förväntningarna för den specifika rollen. Det är av stort intresse att bevara sina 

roller äkta och trovärdiga för att inte ge sken av falskhet eller visa sig svag inom ramen för 

rollen. Därför är det även en stor fördel om cheferna i viss mån är duktiga skådespelare för att 

kunna leva upp till omgivningens då främst de anställdas förväntningar av chefens 

professionella roll, vilket främst görs i form av geografiskt distansskapande.  

 

Som vi har sett bosätter sig cheferna gärna på en annan ort frånskilt arbetsplatsen eftersom det 

minskar incidenterna, främst de fysiska ofrivilliga incidenterna. Det är utifrån de fysiska 

ofrivilliga incidenterna distans skapandet grundar sig i eftersom cheferna vill undvika eller 

minska dessa. Denna typ av incidenter kan ses som mer svårhanterliga än andra. Främst 

eftersom informanterna måste hantera incidenter inför en annan part (den anställda) men också 

i kombination med att incidenten är oväntad. Det betyder att informanten inte har hunnit 

förbereda sig inför incidenten (mötet med den anställda), vilket kan vara svårt att hantera 

eftersom förväntningarna på de olika rollerna är motstridiga i förhållande till varandra. Det är 

därför gynnsamt att sätta så kallade geografiska gränser för att minska de fysiska ofrivilliga 

incidenterna, vilket också minskar risken för att ge sken av falskhet.  

 

7.4.1 Förväntningskontext  

Som jag nämnt tidigare är det inte de anställda i fråga som cheferna försöker att skapa distans 

till utan det är själva förväntningarna för den specifika rollen som de vill skapa distans till. Det 

för att underlätta upprätthållandet av rollerna och därmed minska risken att ge sken av falskhet, 

vilket kan yttra sig vid incidenter då förväntningsstrukturerna skiljer sig åt mellan rollerna. 

Förväntningarna för den specifika rollen grundar sig i två delar. Dels i rollidentiteten, för att bli 

behandlad som chef av omgivningen måste man bete sig som en chef. Förväntningarna grundar 

sig även i det givna sammanhanget. På arbetet förväntas man att bete sig på ett visst sätt 

eftersom sammanhanget (arbetsplatsen) är kopplat till den professionella rollen. Därmed skapar 
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cheferna inte bara distans till förväntningarna för rollen utan även till förväntningarna för 

sammanhanget eller den sociala inrättningen som Goffman kallar det (Goffman, 2011:207).   

 

Eftersom rollförväntningarna är kopplade till ett visst sammanhang betyder det att cheferna rent 

teoretiskt skulle kunna ha en icke arbetsmässig relation till sina anställda. En förutsättning är 

att det är kopplat till ett annat sammanhang och en annan förväntningskontext. 

Förväntningskontexten måste då omslutas av någon annan regelbunden aktivitet än 

arbetsplatsens. Att plötsligt stöta på en anställd i det offentliga rummet omsluts inte av någon 

regelbunden förväntningskontext och därmed uppstår incidenter. En kontrast till föregående 

exempel kan vara där chefen och hens anställd anslutit sig till samma förening som omfattas av 

en annan förväntningskontext än arbetsplatsens. I detta exempel omsluts föreningen av ett annat 

sammanhang och därmed en annan förväntningskontext, vilket ger utrymme för båda pater att 

skapa distans till sina professionella roller. Dock förutsätter det att båda parter (teamet) 

gemensamt skapar distans till förväntningarna för den andra rollen och dess kontext, inte förens 

då kan båda parter införliva andra rollidentiteter än de professionella rollerna som de tidigare 

känt varandra igenom. Men det förutsätter verkligen att båda parter är villiga att skapa ett så 

kallat team, vilket Goffan menar är gynnsamt och därför ligger i båda parters intresse (Goffman, 

2011:77, 84). Han menar att det är gynnsamt för parterna eftersom det är viktigt för båda att 

upprätthålla en speciell definition av situationen. Han menar att individerna i teamet inte vill 

framträda osmakligt eller falskt inför sin omgivning. Dock belyser inte Goffman komplexiteten 

att gemensamt träda in i motstridiga roller, vilket kan vara fallet för en chef och hens anställd. 

Därför kommer jag att analysera detta vidare på egen hand med viss vägledning från Goffmans 

teori.  

 

En av cheferna uttryckte att hen inte tyckte att det var problematiskt att umgås med sina 

anställda privat. Chefen här hade haft många av sina anställda som kollegor innan hen blev 

chef. Chefen umgicks därför med många av sina anställda eftersom hen menade att det föll sig 

naturligt då de en gång varit kollegor. Ett utdrag av ett tidigare presenterat citat visar att en så 

kallad teaminsats ligger till grund för att samtliga involverade har lyckats att även umgås privat 

med varandra. Här ser vi att det föreligger ett intresse för samtliga att bevara definitionen av 

situationen, vilket betyder att samtliga har samarbetat för att skilja på rollerna och dess olika 
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förväntningar och sammanhang. Detta hade inte varit möjligt om teamet inte hade existerat och 

därmed hade det privata umgänget mellan chef och anställd inte fortlöpt. Citatet nedan visar på 

ett så kallat team.  

 

(…) Det är väl bra att det inte har varit bekymmer (…) man ska ju kunna skilja på den rollen man 

har på fritiden och den rollen man har som chef. Jag har lyckats och dom har lyckats. Så att jag har 

inte sett det som ett bekymmer. 

 

7.5 Hantering och uppfattning av incidenter 

7.5.1 Hur cheferna hanterar incidenter  

Det är chefernas strategier som utgör grunden när det kommer till hanteringen av incidenter. 

Strategierna kan betraktas som en uppbyggd fasad som i viss utsträckning förebygger 

incidenter. Som tidigare nämnts bidrar strategierna till skapandet av rollkaraktären. Kort sagt 

hur individen ger intryck av att vara och uppfattas i chefsrollen. Cheferna nämnde flera olika 

egenskaper som de tyckte var betydande för att vara en bra chef. Egenskaperna är viktiga för 

skapandet av chefsrollen och därmed chefskapets image. Strategierna skapar informanternas 

professionalitet och därmed ramen för deras professionella roll. Strategierna har bidragit till 

skapandet och upprätthållandet av chefsrollen och därigenom har omgivningens ramar gällande 

förväntningar om chefens framträdande också skapats. I och med det underlättar strategierna 

vid fysiska incidenter. När en fysisk incident mellan chef och anställd uppstår vet båda parter 

ungefär vad som förväntas när det gäller uppförandet till varandra, vilket underlättar för att båda 

parter eftersom de har något att förhålla sig till. Det kan också vara förödande, om någon av 

parterna beter sig oväntat och långt utanför de förväntade ramarna. Till exempel om en anställd 

skulle se sin chef mycket berusad, vilket kan skada chefens professionella roll.  

  

Strategierna är inte enbart väsentliga för skapandet av chefsrollen. De fyller ytterligare en 

funktion vilken är att skapa och bibehålla en god relation till sina anställda, vilket speglar 

verksamhetens funktion. Det betyder att strategierna bidrar till en god och samarbetsvillig 

relation mellan chefen och hens anställda. Strategierna verkar också som ett redskap för att 
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underlätta chefens arbetsuppgifter. Här är tilliten det väsentliga för att de anställa ska våga ta 

ansvar och egna beslut i verksamheten och på så sätt minska arbetsbelastningen för chefen.  

 

Fortsättningsvis uttryckte även cheferna att det var fördelaktigt om de inte spelade ut hela sin 

personlighet och att de inte vistades på offentliga platser alltför berusade. Här gäller det för 

cheferna att balansera mellan formellt och informellt och att inte agera informellt i för stor 

utsträckning, vilket är ett uttryck för dramaturgisk försiktighet. Goffman menar att personer 

tenderar att förhålla sig till dramaturgisk försiktighet för att minska risken att skapa förvirring 

och att verka falska (Goffman, 2011:197). Det uppenbarar sig att cheferna förhåller sig till 

likande restriktioner. Där de undviker att agera eller handla på ett sådant sätt att det inte går att 

”rätta till” snabbt. Det visar sig också att cheferna i hög grad ger uttryck för dramaturgisk 

försiktighet, eftersom de undviker att befinna sig lång utanför ramarna för förväntningarna av 

den professionella rollen när de befinner sig i den privata rollen. Risken för att utsätta sin 

professionella roll kan därigenom minimeras eller helt elimineras. Ett exempel på när cheferna 

tillämpar dramaturgisk försiktighet är när de undviker att i allt för stor grad agera informellt, 

vilket kan ses som oprofessionellt. Det kan vara att undvika att vistas berusad på offentliga 

platser eftersom en sådan handling hade varit svårt att snabbt ”rätta till”. 

 

7.5.2 Hur cheferna uppfattar incidenter  

Chefernas uppfattning av incidenterna är övergripande överensstämmande med varandra. De 

menar att de i de flesta fall inte upplever någon problematik när de möter sina anställda i det 

offentliga rummet. Vi kan däremot se att cheferna arbetar hårt för att anpassa sig och ta 

kommando över sina yrkesroller, där både chefernas strategier och dramaturgisk försiktighet 

ger uttryck för denna framgång. Vidare ser vi att cheferna har hög dramaturgisk disciplin, vilket 

också märks tydligt när de förklarar att de inte upplever incidenter som någon större 

problematik. Det förblir därför endast en ytterligare förklaring till varför de inte upplever någon 

större problematik angående ämnet (incidenter). Disciplinen är förmågan att snabbt kunna skifta 

mellan formellt och informellt beteende som endast vissa personer behärskar. Om cheferna 

istället hade upplevt incidenterna som svårhanterliga hade slutsatsen blivit att de erhöll låg 

dramaturgisk disciplin, vilket inte är fallet i redovisat resultat. Därmed kan vi dra slutsatsen om 

att cheferna erhåller hög dramaturgisk disciplins förmåga. Detta kan också kopplas till Van 
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Praets artikel om ambassadörers förmåga att skifta mellan olika roller (Van Praet, 2009:94). 

Dock visar det sig vara mer komplext än att ”bara” växla mellan rollerna, då det visat sig att 

chefernas båda roller även tenderar att gå in i varandra eftersom de är av både formell och 

informell karaktär. Även om chefernas definition av sina båda roller är tämligen komplexa så 

kan man också se likheter med vad Taylor och Francis ansåg föreligga hos kändisar. Författarna 

använde sig av Goffmans teori och menade att kändisars ”on-stage” har blivit ”back-stage”. De 

menar att kändisarnas professionella och privata roll tenderar att gå in i varandra och att det 

numera inte finns några tydliga gränser mellan dem, vilket till viss del speglar mitt resultat 

eftersom chefernas båda roller tenderar att gå in i varandra (Taylor & Francis, 2009:10). Dock 

har det visat sig chefernas roller är betydligt mer komplexa vad gäller växlingar och balans 

inom och mellan rollerna. Därför är kopplingen till Taylor och Francis artikel tämligen vag och 

därför otillräcklig för att kunna redogöra för chefernas balans mellan rollerna.  

 

Det är nämligen som så att det finns skillnad mellan att växla mellan rollerna och att införliva 

informellt beteende i den professionella rollen. När man växlar mellan roller sker en större 

skiftning/ förändring av rollen. Tillexempel om chefen möter sin anställd oväntat i mataffären, 

då skiftar chefen från sin privata roll till att vara mer som i sin professionella roll. Här sker en 

större förändring eller även kallat växling. Vid tillfällen då chefen är informell i sin 

professionella roll sker en betydligt mindre förändring. Chefen skiftar då inte fullt ut mellan att 

vara professionell och privat. Växlingar kan därför ses som större skiftningar, vilket inte inslag 

av informellt beteende i den professionella rollen är.  
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7.6 Analys och diskussion  

I en fortsatt undersökning hade det varit av intresse att undersöka utifrån de anställdas 

perspektiv och därmed se om det finns några likheter eller skillnader mellan chefens och den 

anställdes uppfattning angående ämnet. Det hade också varit av intresse att undersöka olika 

typer av chefer och se om det finns någon skillnad mellan chefer som har liknande akademisk 

bakgrund som hens anställda och chefer där dess anställda inte har någon akademisk bakgrund. 

I resultatet visade det sig att chefen som hade likande akademisk bakgrund som hens anställda 

inte ansåg att det var några bekymmer att umgås med de anställda. Tvärtom menade de chefer 

som hade anställda vilka saknade akademisk bakgrund att de inte hade något intresse av att 

umgås med de anställda och att det dessutom kunde vara problematiskt. Jag känner att jag inte 

har några större belägg för detta eftersom det enbart var en chef där hens anställda hade likande 

akademisk bakgrund som chefen. Det blir därför svårt att göra en realistisk och fullständig 

analys av detta. Jag tror att de olika uppfattningarna grundar sig i den akademiska bakgrunden, 

men en närmare undersökning hade varit nödvändig för kunna dra denna slutsats. Då denna 

studie enbart har varit fokuserad kring att undersöka enhetschefer, vilket kan uppfattats som ett 

ganska snävt urval, blir det av ytterligare relevans att närmare undersöka olika typer av chefer.  

För att kunna styrka mina slutsatser hade det därför varit fördelaktigt att kunna påvisa att det 

jag kommit fram till även kan gälla för andra typer av chefer och inte enbart de som ingår i min 

urvalsgrupp. Vidare hade det varit av intresse att närmare undersöka de olika 

förväntningskontexter som finns för olika roller. Som nämndes i analysen så var det gynnsamt 

att skapa geografisk distans till förväntningarna och sammanhanget för rollen. Jag anser att just 

sammanhanget och dess förväntningskontext hade varit intressant att undersöka närmare 

eftersom Goffmans teori är tämligen begränsad när det kommer till att förstå komplexiteten att 

gemensamt träda in i motstridiga roller, vilket kan vara fallet för en chef och hens anställd. 

Utgångspunkten i en sådan studie hade riktat sig till att undersöka i vilken utsträckning 

sammanhanget för en viss roll har för betydelse.  För att kunna undersöka detta hade flera olika 

typer av roller behövt analyseras, exempelvis flera olika sorters professionella roller. Det för att 

kunna redogöra för om det är enklare eller svårare för vissa att gemensamt träda in i motstridiga 

rollidentiteter. Till sist finner jag att denna uppsats har varit ett bidrag till fortsatt forskning 

eftersom förklaringar och svar till samtliga frågeställningar har presenterats.  
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8. Slutsats  

En slutsats är att incidenter uppstår mellan den privata och den professionella rollen. Det visar 

sig att cheferna som ingår i materialet har gett uttryck för både dramaturgisk försiktighet och 

dramaturgisk disciplin. Dramaturgisk försiktighet används fördelaktigt av cheferna eftersom 

den minimerar risken för att fysiska ofrivilliga incidenter ska uppstå. Vi kan konstatera att 

samtliga chefer har god dramaturgisk disciplinsförmåga eftersom cheferna tar hjälp av olika 

strategier och dramaturgisk disciplin när väl incidenter uppstår. Den mest väsentliga strategin 

för att minska och hantera incidenterna är att skilja de två rollerna åt, både genom de olika 

egenskaperna men också geografiskt. Det visade sig också att cheferna inte skapade distans till 

sina anställda utan att de skapade distans till förväntningarna och sammanhanget för den 

enskilda rollen, vilket gjordes enklast i form av geografisk distans.  

 

När det kommer till chefernas båda roller visade det sig att det formella enbart utgjorde grunden 

för den professionella rollen och det informella således enbart utgjorde grunden för den privata 

rollen. Därmed kan vi konstatera att den privata och professionella rollen synnerligen är 

komplexa eftersom formellt och informellt beteende finns i båda rollerna, dock i olika grad. 

Vidare kan vi konstatera att balans och obalans är kopplat till de komplexa rolldefinitionerna 

eftersom balans och obalans främst visade sig vara kopplat till formellt och informellt beteende. 

Med tanke på att det fanns olika grader av formellt och informellt beteende som man kunde 

införliva i de båda rollerna, handlade det om att kunna balansera dessa på ett fullgörligt vis. 

Slutligen kan man konstatera att balans inom de enskilda rollerna bidrar till balans mellan 

rollerna.  
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Bilagor 

Intervjuguide- go- along 

Bakgrunds teman 

1. Kan du berätta lite om dig själv t.ex. var du bor, hur gammal du är, intressen mm. 

2. Utbildning genom åren 

3. Yrken genom åren 

4. Kan du berätta lite om ditt arbete… Vad ingår i dina arbetsuppgifter, trivs du? 

5. Hur uppfattar du chefskap och dig själv som chef, vilken typ av chef är du?  

 

Rollinriktade teman 

6. Professionell yrkesroll  

7. Privatliv/ privata roll 

8. Krockar mellan rollerna- Finns det tillfällen då din yrkesroll krockar med din privata 

sfär? Utveckla, konkreta exempel, finns någon problematik? 

9. Andra liknande situationer som inte har med yrket att göra? 

10. Relationen mellan chef och medarbetare/ anställd, vad är önskvärt och vad är oönskat? 

11. Anonymitet i mindre stad 

12. Kontraster/ skillnader mellan yrkesroll och privatliv 

13. Gränser för professionell yrkesroll, gränser för privatliv, t.ex. Vad ingår i rollerna och 

inte? 

14. Anpassning till olika omgivningar 

15. Allmän trivsel 

16. Allmän problematik  
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Intervjuguide- fokusgruppintervju 

Vilka olika typer av chefer finns det? 

Har ni någon gång befunnit er i en situation där ni har stött på en medarbetare utanför 

arbetsplatsen? 

Kan det finnas platser/ situationer som kan vara mer svårhanterliga att möta en medarbetare på? 

(exempelvis Harrys, apoteket).  

Kan det finnas andra personer som kan upplevas som jobbiga att stöta på när man befinner sig 

i sin privata sfär? (anhöriga, brukare). 

Vilket hade det absolut värsta scenariot varit? Vad är det värsta som kan hända?  

Gränser, umgås med brukare/ umgås med anställd, finns det någon skillnad?  

Scenario: om du är på apoteket och ska handla exempelvis; graviditetstest eller fotsvamps 

preparat och samtidigt som du tar produkten ser du en medarbetare går in genom dörrarna. Vad 

gör du då? 

Handlar du det som du hade bestämt från början fast att du vet att medarbetaren troligtvis 

kommer att se vad du handlar? 

Ställer du snabbt tillbaka produkten och går där ifrån? 

Ställer du tillbaka produkten och handlar något annat för att det inte ska se dumt ut att du går 

där ifrån tomhänt? 

Eller gör du något annat, hur hanterar man en sådan situation? 

Scenario: du ska ut och äta på en liten restaurang med några vänner eller med familjen. Ni har 

inte bokat bord och när ni är på plats ser ni att det bara finns två bord lediga. Det ena bordet är 

rent och fint men du ser att en av dina medarbetare sitter vid bordet precis bredvid. Dessutom 

har medarbetaren även sett dig och ni har redan hälsat. Det andra bordet som är ledigt är fullt 

av disk och halvtomma tallrikar. Vad gör du? Hade du agerat på samma sätt oavsett vilken 

medarbetare det var som satt bredvid det tomma bordet eller är det skillnad? Hade du agerat 

annorlunda om en brukare eller anhörig var den som satt bredvid det tomma bordet? I så fall 

varför? 
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Missiv 

Hej, mitt namn är Amanda Fairbanks. Jag läser tredje året på sociologiprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Jag befinner mig i ett skede där jag ska börja skriva min c- uppsats 

och undrar om du skulle vara intresserad av att hjälpa mig genom att ställa upp på att bli 

intervjuad. Forskningen kommer att rikta sig till chefer som bor och arbetar i Karlshamn. Min 

uppsats kommer att handla om chefers professionella och privata roll samt samspelet dem 

emellan.  

 

Intervjuerna kommer inte att ske traditionellt, jag kommer istället att använda mig av en 

intervjuform som kallas för go- along. Denna intervjumetod innebär att jag följer med dig 

utanför arbetstid för att föra ett lättsammare samtal. Tanken är att jag börjar med att besöka dig 

på arbetsplatsen i ungefär en timme. Därefter så önskar jag att få följa med dig på lunchrasten 

(utanför arbetsplatsens lokaler) eller efter avslutad arbetstid i ytterligare en timme. Det är för 

att jag på ett avslappnat sätt vill lära känna dig och hur du resonerar om de frågor jag ställer. 

Sammanfattningsvis så beräknas intervjun att ta två timmar, däremot är det naturligtvis 

självklart att du utför andra sysslor undertiden. Jag skulle vilja intervjua dig någon gång under 

nästkommande vecka (v.47).  

 

Slutligen så önskar jag att du även deltar i en gruppintervju ungefär en vecka efter det första 

intervjutillfället (under v.48). Under gruppintervjun så kommer vi att samtala och diskutera om 

olika scenarion och händelser. Detta tillfälle beräknas ta ungefär en timme. Under detta tillfälle 

så kommer det att bjudas på fika. 

 

Allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt och därmed så kommer jag att 

avidentifiera de som blivit intervjuade i så stor utsträckning som möjligt. Intervjuerna kommer 

att spelas in och enbart användas i vetenskapligforskning. Även om du har tackat ja till att bli 

intervjuad så finns det möjlighet att när som helst före, under eller efter intervjutillfället att 

avbryta och därmed avstå från att delta i mitt uppsatsarbete.  
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Jag hoppas att du vill ställa upp på mina intervjuer och om inte, Tack för att du läste! 

Hör av er till mig om ni vill delta eller om ni vill veta mer. Vänlig hälsning/Amanda Fairbanks 

 


