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Sammanfattning
Det gemensamma intresset för konflikter grundade idén att studera väl ansedda ledares
perspektiv på arbetsplatskonflikter och hur dessa ledare löser konflikter konstruktivt. I
grunden finns en undran om väl ansedda ledare har förmågor som gör att de löser konflikter
mer konstruktivt.
Konflikter utgör en stor del av en ledares arbetstid. Konflikter kan förmodligen inte undvikas
men hur konflikter hanteras är avgörande för att en organisation och dess anställda skall
mogna och utvecklas.
Det har utövats forskning inom konflikthantering utifrån ett ledarskapsperspektiv men de
studierna har haft en kvantitativ ansats. Studiens syfte är att undersöka hur väl ansedda chefer
ser på arbetsplatskonflikter och hur dessa chefer hanterar konflikter. Ett delsyfte är att erhålla
kunskap om vilka metoder ansedda ledare använder i konflikthantering. För att besvara syftet
har följande frågeställningar använts: Vilka typer av arbetsplatskonflikter uppstår i en
organisation? Vad är avgörande om konflikter blir konstruktiva eller destruktiva? Vad har
ledarskapet för inverkan på konflikthantering och hur ska ledaren ta sig an konflikter? Vilka
förmågor och egenskaper har ledare som hanterar konflikter effektivt?
Studien grundar sig på en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som
insamlingsmetod. Det införskaffade materialet kodades och tematiserades. Resultaten
analyserades med hjälp av teoriramen. Slutligen användes Rahims (2002) teori om conflict
management i diskussion då det i resultatet framkom stöd för modellen, dock med en
utveckling vilket presenteras i slutsatsen. I studiens analys framkom att ledare som hanterar
konflikter konstruktivt behärskar tre huvudområden. Dessa förmågor är människoorienterad,
uppgiftsorienterad och lärande- och kulturorienterad. Väl ansedda ledare manövrerar emellan
dessa förmågor beroende på situation. I studiens resultat framkom också att undvikande och
dominant ledarskapsbeteende skapar barriärer i konflikthantering.
Nyckelord: konflikter, konflikthantering, ledarskap och konflikter, ledarskapsstilar och
konflikter samt arbetsplatskonflikter.
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Summary
The authors' joint commitment conflicts produced the idea to study highly-regarded leaders'
perspective on workplace conflicts and their constructive resolution. Basically there was a
curiosity about how such leaders resolve conflicts so effectively.
Workplace conflicts are a major part of a leader´s time at work. While probably unavoidable,
how conflicts are handled is crucial for the growth and development of an organization and its
employees.
There has been practical conflict management research from a leadership perspective, but the
studies have had a quantitative focus. This study aims to examine the various ways respected
managers address and resolve workplace conflicts. The study seeks to answer the following
questions: What kinds of workplace conflict exist in an organization? What are the critical
factors in conflicts? How are conflicts viewed constructive/destructive? What is a leader's role
when managing/resolving workplace conflict? What abilities and qualities have leaders who
manage conflict effectively?
The study is based on a qualitative approach using semi-structured interviews. The material
was thematic and coded. Results were analysed using the theoretical framework. The
empirical data was analysed using Rahims (2002) theory of conflict management. Building on
the results, the model which has been developed will be presented at the study’s conclusion.
The study's analysis reveals that leaders who deal with conflicts constructively mastered the
three main areas of concern, depending on the situation. These are people-oriented, taskoriented, and learning- and culture-oriented. The study's results also revealed that evasive
and/or dominant leadership in particular creates barrier store solving conflict.
Keywords: conflict management, conflict in the workplace, functional conflict,
dysfunctional conflict, communication and conflict, emotional intelligence and conflict
management, leadership and conflict, workplace bullying
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Förord
Först vill vi tacka vår eminenta handledare, Gunilla Carstensen för hennes engagemang,
kunskap och tid som hon bidragit med till vår studie.
Tack även till våra studiekamrater som bidragit med sitt perspektiv och erbjudit sin hjälp med
konstruktiv feedback under vårt skrivande.
Vi känner stor tacksamhet till koncernen där vi fick utföra vår studie och för att
respondenterna avsatte tid för intervjuerna, utan er hade detta inte varit genomförbart.
Avslutningsvis vill vi tacka de nära och kära som stöttat och trott på oss under vår studietid.
Ingen nämnd och ingen glömd.
Bästa hälsningar
Evalinda Aarvaag och Linda Lindroth
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”Ju mer jag tänker på det, desto mer kommer jag att
förstå att konflikter och samarbete inte är skilda ting utan
faser i en process som alltid involverar något av båda”
C.H. Colley (Maltén, 1998, s. 151).

1. Inledning
Enligt Katz och Flynns (2013) studie används 39% av en ledares arbetstid till
konflikthantering. Arbetsplatskonflikter är en företelse mellan människor i en organisation
och fenomenet kan antagligen inte utplånas. I alla kontexter där individer kommer i kontakt
med varandra uppstår konflikter (Eklund & Fältsjö, 2013). Ledare och individer kan lära sig
hantera dem på ett sätt som gör konflikten konstruktiv istället för destruktiv. Det är hur
individer närmar sig eller väljer att hantera konflikter som påverkar om konflikten blir
konstruktiv eller destruktiv (Lovelace, Shapiro & Weingart, 2001).
Intresset att studera arbetsplatskonflikter väcktes redan under första året på personal- och
arbetslivsprogrammet då en av oss utförde en kvalitativ studie om konflikter.
Utgångsproblemet i den studien grundades på att undersöka destruktiva konflikter. Resultatet
kom att bli överraskande, nämligen att konflikter på arbetsplatser i själva verket kan vara
konstruktiva och innebära en plattform till utveckling samt bättre samarbete.
Konflikthantering upptar en markant andel av en ledares tid (Greenberg & Baron, 2008; Katz
& Flynn, 2013). Vår tolkning är att ledare generellt inte har strategier för att hantera konflikter
så att de utfaller konstruktivt, det kommer bli en nödvändig kompetens i dagens och
framtidens arbetsliv. Vilket perspektiv som läggs på konflikten avgör hur man ser på
konflikten: individperspektiv, grupperspektiv eller organisationsperspektiv (Maltén, 1998).
Till exempel kan en arbetsplatskonflikt identifieras som en gruppkonflikt om två medarbetare
är oense om deras arbetsroller (Maltén, 1998 & Thylefors, 2013). I själva verket kan fallet
vara att organisationens arbetsbeskrivningar är otydliga (Ekstam, 2000). Vilket innebär att
andra glasögon bör användas för att analysera konflikten. I en grupp kan en konflikt uppstå
om en individ mår väldigt dåligt och tar ut sin affekt i sin omgivning vilket medför att det inte
handlar om en gruppkonflikt utan en konflikt på individnivå (De Klerk, 1991 & Ekstam,
2000). En analys av konfliktsituationen ska vägleda på vilken nivå ingripandet skall ske
(Rahim, 2002).
Undersökningens intention är att generera en djupare förståelse och kunskap inom
arbetsplatskonflikter utifrån ett ledarskapsperspektiv. Tidigare forskning har använt sig av
kvantitativa ansatser dock med något undantag där kvalitativ forskning finns att uppbringa
inom hälsa och sjukvård. Detta innebär att det finns kunskapsluckor inom området för
kvalitativ forskning. Vår intention är att uppnå en mer distinkt förståelse för vad som krävs av
en chefs sätt att handla och resonera kring fenomenet arbetsplatskonflikter ur ett
ledarskapsperspektiv. Studien bygger på ledare som av sina medarbetare erhållit höga betyg
på koncernens årliga medarbetarundersökning. Undersökningen genomförs helt anonymt av
ett utomstående företag hos organisationen. På en skala 0-100 så har alla
undersökningsdeltagare i studien erhållit 95 eller mer på deras ledarmätning. Varje år koras de
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sex bästa ledarna inom koncernen och vår studie grundar sig på 2015 års resultat.
Fortsättningsvis i vår studie kommer dessa ledare benämnas som väl ansedda ledare
De flesta Personal- och arbetslivsstudenter har en framtid som stödfunktion till chefer och
ledare, därför blir en del av den kommande vardagen att hantera konflikter om vi ska tro på
Katz och Flynn (2013) samt Greenberg och Baron (2008) studier. Med detta menar vi att det
är viktigt att ha kompetens inom arbetsplatskonflikter.

1.2 Syfte och problemformulering
Studiens syfte är att undersöka hur väl ansedda chefer ser på arbetsplatskonflikter och hur
dessa chefer hanterar konflikter. Ett delsyfte är att erhålla kunskap om vilka metoder väl
ansedda ledare använder i konflikthantering.
För att besvara ovanstående har följande frågeställningar formulerats:
Vilka typer av arbetsplatskonflikter uppstår i en organisation?
Vad är avgörande om konflikter blir konstruktiva eller destruktiva?
Vad har ledarskapet för inverkan på konflikthantering och hur ska ledaren ta sig an
konflikter?
Vilka förmågor och egenskaper har ledare som hanterar konflikter effektivt?
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2. Teori
Följande avsnitt presenterar teorier som är betydelsefulla för fenomenet konflikter. Första
delen handlar om forskning kring vad som avses med en konflikt och belyser forskningen om
arbetsplatskonflikter. Andra delen presenterar forskning kring konstruktiva och destruktiva
konflikter och anledningen till att de ebbar ut i respektive konflikt. Efterföljande del
presenterar olika konfliktperspektiv på individ, grupp och organisationsnivå och som vi
nämnde ovan så avgör ansatsen hur man betraktar grundorsaken till konflikten. Därefter
följer teorier kring ledarskapets betydelse för konflikthantering, emotionell intelligens och
kommunikation där det skönjas att det finns många strategier att arbeta med.

2.1 Konflikt
Ordet konflikt har sitt ursprung från latinets conflictus och betyder motsättning, tvist eller
sammanstötning (Maltén, 1998; Svedberg 2012). En konflikt uppkommer vid en kollision,
sammanstötning eller andra oförenligheter mellan intressen, mål, synsätt, grundläggande
behov, personlig stil eller värderingar (De Bono 1986; Eklund & Fältsjö, 2013; Maltén, 1998).
Ekstam (2000) menar att konflikt uppstår när parterna är oeniga. Hur man definierar
konflikter varierar. Vissa gör vaga definitioner att det avser en dispyt mellan två anställda
eller mellan anställda och chef. Några indikerade en konflikt som ett djupt problem på en
arbetsplats och att en dispyt av mindre karaktär inte är en konflikt. Ett resultat av att man
definierar konflikt på så olika sätt kan vara ett frö till att det blir en konflikt. (Katz & Flynn,
2013)
Mest frekventa anledningen till att oenigheter mellan personer leder till konflikter är att alla
involverade är förvissade om att de har rätt vilket är fundamentalt. Med det sagt är det mycket
sällan man kan lösa en konflikt genom att övertyga en av parterna att denne har fel om det
inte rör sig om ett faktafel. (de Klerk, 1991) Konflikter på arbetet kan utgöra ett allvarligt hot
mot de anställdas välbefinnande (Sonnentag , Unger , & Nägel, 2013).
I allmänhet uppstår konflikt när en individ eller grupp påverkas negativt av en annan person
eller grupp (Skjörshammer, 2001). Enbart 36 % av anställda i en stor studie var nöjda med
organisationens tillvägagångssätt i en konflikt (Katz & Flynn, 2013).
Många individer ser konflikter som någonting obehagligt och kan då välja att förtränga eller
blunda för dem (Maltén, 1998). Kaufmann och Kaufmann (2010) menar att undvikande eller
uppskjutandet av en konflikt kan resultera till prestationsförsämring och påverka människors
mående negativt. Vilken konfliktinställning individer har påverkar hanteringen av en konflikt.
Det finns individer som anser att konflikter är nödvändiga och något positivt som resulterar i
nya möjligheter samt utvecklande på både personligt- och organisatoriskt plan. Konflikter hör
ihop med förbättring och utveckling. Inom de flesta yrkesområden ställs det krav på att
förändra och utveckla organisationen, vilket kan leda till spänningar hos den enskilda
individen och mellan grupper, då inställningarna till förändringskraven är olika. (Maltén,
1998)
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Den språkliga innebörden av konflikt (conflictus): uppstår vid en kollision, sammanstötning
eller oenighet och detta kan bero på många ting. Som har framgått ovan så finns det olika
inställningar och förhållningssätt till konflikter. I det följande stycket kommer vi gå närmare
in på att belysa konflikter på olika nivåer.

2.1.1 Konfliktnivåer och effekter
En konflikt skiljer sig beroende på vilket perspektiv man lägger på konflikten. Enligt
litteraturen kan arbetsplatskonflikter studeras på tre olika nivåer: individ, grupp och
organisation. Individnivå är intrapersonella konflikter som finns inom den enskilda individen.
Gruppnivå är interpersonella konflikter som uppstår mellan människor. Organisationsnivå
innebär apersonella och systemkonflikter som uppstår då det finns motsägelser mellan
organisationens idéer och verkligheten.
Ekstam (2000) påstår att de flesta arbetsplatskonflikter har sitt ursprung på organisationsnivå medan Thylefors (2013) påvisar att det är de interpersonella konflikterna som
uppmärksammas i arbetslivet, men hävdar att dessa innehåller substanser ifrån både individ
och organisationsnivå. Konflikter kan enligt Ekstam (2000) identifieras som ett interpersonellt
problem eftersom man inte har kunskapen att analysera konflikten korrekt. Rahim (2002)
menar att en analys av konfliktsituationen bör vägleda på vilken nivå ingripandet skall ske.
Intrapersonella konflikter finns inom individen och rör sig ofta om för höga krav på sig själv,
otrygghet och om individen tagit på sig för mycket att göra. Konflikter av detta slag lever
många gånger inom individen och handlar inte om relationen med andra individer. (Ekstam,
2000) Maltén (1998) och Svedberg (2012) menar att konflikter inom den enskilda individen är
på ett intrapersonellt plan. Maltén (1998) menar att det kan bero på ett val mellan olika mål
eller mellan två roller.
Mellanmänskliga konflikter, interpersonella, innebär konflikter som bottnar i olika
värdegrund, fakta och sakinnehåll som sker mellan människor (Ekstam, 2000). På gruppnivå
finns det olika orsaker som ligger till grund för en konflikt. Det kan röra sig om konflikter
som grundar sig på missförstånd, oenighet, värderingar, skilda målsuppfattningar, oklara
roller och sakinnehåll. (Maltén, 1998; Thylefors, 2013) Enligt Ekstam (2000) övergår
ouppklarade konflikter mellan två individer i de flesta fall till en större konflikt mellan
grupper. Förtroende för andra individers skicklighet och urskillningsförmåga i gruppen
minskar risken att en sakkonflikt övergår till en relationskonflikt (Thylefors, 2013).
Organisationskonflikter, även kallade apersonella och systemkonflikter, bottnar i skralt,
infantila system som arbetar i olika riktningar. Bristande, outsagda eller oklara mål är en av
orsakerna. Även organisationsstruktur, roll– och resursfördelning kan vara ursprung till
konflikter. Många försöker lösa en systemkonflikt genom att diagnostisera det som en
interpersonell konflikt vilket leder till symptomlösning och inte det som egentligen utlöst
konflikten. (Ekstam, 2000) Organisationskonflikter uppstår när medlemmar engagerar sig i
aktiviteter som är inkompatibla med övriga organisationens medlemmar, produkter eller
tjänster (Rahim, 2002). Enligt Maltén (1998) så uppstår konflikter på denna nivå då
organisationens eller samhällets mål och idéer inte uppfattas överensstämma med vekligheten.
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Katz och Flynn (2013) menar att dagens organisationer har höga nivåer av
arbetsplatskonflikter orsakade av olikheter i HR, röriga organisationsstrukturer, inbördes
konkurrens mellan medlemmar och fack om resurser, budgetnedskärningar, nedskärningar av
personal, arbeten som kräver mer och global konkurrens. Rahim (2002) påvisar att även om
konflikter ofta sägs vara funktionella för organisationer så rekommenderas de konflikter som
faller inom organisatorisk konflikt att hanteras genom minskning av konflikten, upplösning
eller minimering av konflikten.
Nedan förklaras de effekter som arbetsplatskonflikter kan medföra för en organisation.
Ledare menar att de lägger tre till fyra timmar per dag på konflikthantering. Medvetenhet om
hur många timmar man lägger på konflikter leder till att man blir medveten om hur mycket
konflikter kostar organisationen. Ingen i studien hade gjort någon kalkylering på hur mycket
en konflikt verkligen kostar. (Katz & Flynn, 2013) De Bono (1986) menar att om man tydligt
påvisar kostnaden för en konflikt så skulle parterna vilja avsluta konflikten och komma i land
med en lösning kvickare.
Medvetenhet om hur mycket konflikter påverkar en organisations prestationsförmåga och
ekonomi saknas (Katz & Flynn, 2013). Kostnaden, i både tid och pengar, för dåligt hanterade
arbetskonflikter belyser behovet av effektiva konflikthanteringsstrategier (Trudel & Reio Jr.,
2011). Det finns stöd i forskningen som talar för att konflikter som inte omhändertas ger
indirekt och direkta kostnader för de anställda, grupper och organisationen. Det påverkar även
organisationens effektivitet och prestationsförmåga negativt. (Katz & Flynn, 2013)
Sammanfattningsvis förklarar de tre perspektiven individ, grupp och organisation samt hur
konflikter kan skiljas åt beroende på vilket nivå konflikten utspelar sig på. Effekter av dåligt
hanterade konflikter kan bli ödestigande för organisationer.

2.2 Destruktiva konstruktiva konflikter
Uppfattas konflikter allmänt som något negativt eller positivt? Det är något som kommer att
förklaras i detta avsnitt och innebörden av konstruktiva och destruktiva konflikter. Enligt
litteraturen finns både destruktiva och konstruktiva konflikter, dock är litteraturen generellt
mer inriktad på destruktiva konflikter. Lovelace, Shapiro, och Weingart (2001) påtalar att det
är hur individer närmar sig eller väljer att hantera konflikter, snarare än förekomsten av
konflikter, som i hög grad påverkar om konflikten blir konstruktiv eller destruktiv.
I alla sammanhang där människor kommer i kontakt med varandra uppstår konflikter och
konflikterna kan vara en grund till något positivt, även om det i allmänhet uppfattas som
negativt (Eklund & Fältsjö, 2013). Vanligtvis associeras konflikter med något negativt, men
en konflikt kan vara en grogrund till något positivt (Kaufmann & Kaufmann, 2010).
Med destruktiva konflikter avses konflikter som växer sig så starka att de reglerar människans
känslor och beteende. Konflikter ökar distansen mellan de inblandade vilket medför att
olikheterna förstärks och parterna konkurrerar i stället för att söka gemensamma lösningar.
Ytterligare argument för att konflikten är destruktiv är att man medvetet sårar den andra
parten. (Esbjörnsdotter, 1994) De Klerk (1991) och Ekstam (2000) menar att en konflikt är
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destruktiv när involverade individer börjar handla i affekt utan intresse av den andra partens
förklaring. Det kan te sig genom att en individ skriker i ren ilska till den andra parten och
denne skriker tillbaka. Destruktiva konflikter lämnar alltid sakfrågan (Ekstam, 2000).
Destruktiva konflikter leder praktiskt taget alltid till en personkonflikt där man anklagar
varandra som individer. Känslorna vinner över förnuftet och det handlar enbart om att vinna
konflikten. Samarbetsnivån lämnas och en maktkamp påbörjas. Kontentan blir ett klimat av
misstänksamhet och fiendskap vilket leder till att parterna går i försvarsställning så snart en
konflikt uppstår. I försvarsmiljön är sannolikheten större för destruktiva konflikter än i ett
understödjande klimat. Försvar, övertalande, hot om straff och kontroll kännetecknar
försvarsmiljön. (Ekstam, 2000) Kaufmann och Kaufmann (2010) menar att negativa
konflikter kan leda till ilska och mobbning samt ökat grupptänkande vilket kan resultera i att
förståelsen för andra grupper går förlorad.
Enligt Esbjörnsdotter (1994) blir konflikter konstruktiva när de svarandena får reflektera över
var de verkligen står och den utgångspunkten blir grunden till en lösning. De Klerk (1991)
och Ekstam (2000) menar att konstruktiva konflikter bottnar i att man utreder sakfrågan i
konflikten och lösningen leder till ömsesidig förståelse samt förbättrad självinsikt. Även
Esbjörnsdotter (1994) beskriver konstruktiva konflikter som personutvecklande och menar att
en konstruktiv konflikt är en lösning på ett problem där ingen av parterna går ur konflikten
som förlorare. Konstruktiva konflikter kan mycket väl medföra höjda röster och ibland även
kontrovers, men fokus ligger alltid i sakfrågan (Ekstam, 2000).
Konstruktiva konflikter bottnar i att man respekterar varandras åsikter i ett första skede där
man gemensamt hittar kärnan i konflikten och vad den består av. I det andra skedet analyserar
man svårigheten och för en dialog om olika lösningar som finns till hands. Till sist utser man
tillsammans den lösning som främst tillgodoser behoven som framkommer efter de första
stegen. Denna grund gör att det finns förutsättningar för nya idéer och att individer försöker
hitta nya sätt att hantera sina problem. Det frigör energi och aktivitet genom att samtliga
inblandade får berätta och vara delaktiga. I grupper där man tolererar olikheter, acceptans av
varandra och är lyhörda för varandras behov finns en understödjande miljö där konstruktiv
konflikthantering möjliggörs. (Ekstam, 2000) Konstruktiva konflikter har en förmåga att ge
nya insikter och möjliggör att man går vidare till något nytt vilket ökar prestationsförmågan
(Kaufmann & Kaufmann, 2010).
Detta avsnitt förklarar att konflikter kan innebära något gynnsamt men att allmänheten ofta
uppfattar konflikter som något destruktivt. Destruktiva konflikter avser konflikter som till slut
styr människans känslor och beteende. Destruktiva konflikter leder ideligen till en
personkonflikt där känslor vinner över förnuftet, det handlar om att vinna kampen.
Konstruktiva konflikter innebär att oacceptabla konflikter måste förändras. Konstruktiva
konflikter är utvecklande och konflikter blir konstruktiva när parter får reflektera, respektera,
utreda sakfrågan samt finna en gemensam lösning till konflikten som leder till ömsesidig
förståelse samt bättre självinsikt.
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2.3 Ledarskap
I följande avsnitt kommer vi att beröra konflikthantering ifrån perspektivet ledarskap och vad
forskning har sett hittills. Ledarskapet har en betydande roll i hanteringen av konflikter. I
slutändan innebär chefskapet ett speciellt ansvar att hantera och förbygga konflikter.
Forskningen antyder att en stor del av chefsarbetet innebär konflikthantering. Enligt
Greenberg och Baron (2008) ägnar en ledare en femtedel av sin tid åt konflikter. Katz och
Flynn (2013) visade på att upp till en tredjedel av en ledares tid används till konflikthantering.
Ekstam (2000) visar på att en effektiv ledare strävar efter en miljö utan destruktiva konflikter.
Kaufmann och Kaufmann (2010) menar att en ledare måste ha kompetens om konflikter och
lära sig olika strategier för att välja rätt tillvägagångssätt i situationen. Katz och Flynn (2013)
menar att ledare som främjar samarbete och ett gemensamt ansvar för att hantera konflikter
genom medling, förhandling eller underlättande hade lägre antal konflikter i sina
organisationer.
2.3.1 Ledarskapsstilar och konflikter
Den engelska litteraturen talar om conflict management, dock finns inte någon direkt
motsvarighet på svenska utan fortsättningsvis använder vi oss av termen ledarskapsstilar och
även conflict management. Med dessa termer syftar vi på effektiva ledarskapsstilar i
förhållande till konflikter. Det vi kunnat utläsa i forskningen är att studier under senare år
företrädesvis använder Rahims (2002) ledarskapsmodell där man forskat på ledarskapsstilars
effektivitet i förhållande till konflikthantering. Denna modell förklarar vi nedan under
rubriken femstilsmodellen.
Skillnader och olikheter i ledarskapskapsstilen kan utlösa olika nivåer av känslomässiga
konflikter bland gruppmedlemmar i en organisation. Ledarskapsstilen påverkar karaktären
och konfliktnivån. Ledarens tillvägagångssätt är avgörande för konfliktens utlopp. (Doucet,
Poitras och Cheˆnevert, 2009; Kotlyar & Karakowski, 2006) Ledaren bör ha förmågan att
stimulera intellektuella konflikter och samtidigt kunna begränsa förekomsten av emotionella
konflikter, vilket kan vara nyckeln till att nå fördelarna med konflikter (Kotlyar &
Karakowski, 2006). Det sätt chefen väljer att leda påverkar konfliktens process (Doucet et al.,
2009).
De senaste årens forskning, som vi har studerat, använder en modell som är återkommande
och utvecklades av Rahim (2002). Modellen har fem olika ledarskapsstilar vilka är:
integrerande, tillmötesgående, dominerande och kompromissande ledarskapsstil. I stora drag
innebär modellen ledarskapsstilar som bygger på hög eller låg omsorg om sig själv och om
andra. Med andra menas här andra anställda inom företaget. Hög omsorg om sig själv och om
andra, vilket är den integrerande stilen, har i alla studier som vi funnit varit den mest
fördelaktiga stilen vid konflikthantering. Rahim (2002) menar dock att det finns
konfliktsituationer där alla fem stilar kan vara lämpliga, till skillnad från senare forskning som
förespråkar främst integrerande ledarskap. Utifrån vår litteraturstudie tycks konflikthantering
och ledarskap främst ha studerats kvantitativt, det vill säga studier har genomförts som har
syftat till att få kunskap om den mest, statistiskt sett, effektiva ledarskapsstilen. Kvalitativa
studier om femstilsmodellen tycks vara begränsade.
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Integrerande stil innebär en hög omsorg om sig själv och sina egna mål samt hög omsorg
beträffande sina medarbetare och deras mål. Användningen av denna stil innebär öppenhet,
utbyte av information, botanisera alternativ och undersöka problemet för att nå en effektiv
lösning som är godtagbar för båda parter. Detta är användbart för att effektivt hantera
komplexa problem. (Rahim, 2002) Enligt Barbuto Jr, Phipps och Xu (2010) finns det flera
ledarstilar, men det är bara den integrerande ledarstilen som är signifikant relaterad till ledares
effektivitet. Ledare med integrerande konflikthanteringsstil införskaffar information, svarar på
förändringar på bra sätt och formulerar och genomför adaptiva strategier för att tillmötesgå de
olika utmaningarna. Dessa ledare uppfattas som effektiva ledare från medarbetare och av sig
själva. Den integrerande konflikthanteringsstilen är den mest effektiva ledarstilen att använda.
(Barbuto JR et al., 2010) Det vi även sett i forskningen är att den integrerande ledarskapsstilen
påverkar konfliktens utgång och minskar risken för att konflikten skall ebba ut i mobbning.
Tillmötesgående konfliktledarstil betyder låg omtanke om sig själv och sina egna mål, men
hög omsorg för sina anställda. Vilket associeras med att tona ned skillnaderna och betona
likheter. Denna stil kan passa om chefen vet med sig hen inte har lösningen. (Rahim, 2002)
Dominerande konfliktledarstil karakteriseras av gott självförtroende med fokus på sina egna
mål och låg omtanke om sina underställda. Stilen identifieras med en vinna-förloraorientering
eller att med tvång genomföra något för egen vinnings skull. En dominant person går hela
vägen för att vinna och det resulterar i att andras behov och förhoppningar ignoreras helt.
(Barbuto JR et al., 2010; Rahim, 2002) Enligt Rahim (2002) kan denna stil användas vid
krissituationer när snabba beslut behöver tas.
Undvikande konfliktstil medför låg omsorg om sig själv samt sina mål och låg omtanke om
medarbetare och deras mål. Undvikande stil förknippas med undanflykt eller kringgående av
konfliktsituationer. En undvikande person misslyckas att tillfredsställa både andras och sina
egna mål. (Rahim, 2002) Undvikande ledarstil är inte signifikant med ledares effektivitet och
har ett negativt samband med den integrerande konflikthanteringsstilen (Barbuto JR et al.,
2010). Rahim (2002) hävdar att denna stil kan användas till konflikter där konfrontationer gör
att nackdelarna kväver fördelarna.
Kompromissande uttryckssätt medför ett medelmåttigt hänsynstagande för sig själv och andra
vilket innebär att ge och ta, varvid båda parter ger upp något för att göra ett ömsesidigt
acceptabelt beslut. Denna stil kan användas för att nå en provisorisk lösning på ett komplext
problem (Rahim, 2002).
Forskning pekar på att en integrerande ledarskapsstil hanterar konflikter mest effektivt.
Integrerande ledare uppfattas som effektiva ledare från medarbetare och av sig själva. Fler
fördelar och samband finns med en integrerande ledarskapsstil vilket vi berör längre fram.
2.3.2 Konflikthantering i ledarskapet
Hur kan hantering av arbetsplatskonflikter ske? Detta avsnitt belyser vad som ska utföras
innan en konflikthantering kan påbörjas, på vilka sätt man kan ingripa i en konfliktsituation
och vilka konflikthanteringsstilar som finns.
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Enligt Maltén (1998) ska man i första hand, innan en konflikt kan hanteras eller lösas, göra en
analys av konflikten. Om man synliggör och medvetandegör konfliktens innehåll så förlorar
konflikten sin makt hos de berörda individerna. Rahim (2002) menar att en riktig analys bör
ange om det finns något behov för intervention och typen av ingripande som krävs. En åtgärd
kan behövas om det är en synnerligen affektiv konflikt eller en omfattande konflikt och där
organisatoriska medlemmar inte hanterar sina konflikter effektivt. Maltén (1998) förklarar att
ett analysarbete tar tid men har ett värde eftersom detta möjliggör utsikterna att lyckas med
konflikthanteringen.
Det förekommer två tillvägagångssätt för ingripande i en konfliktsituation: process och
struktur (Rahim, 2002). Process: Processinriktning är främst avsedd för att hantera konflikter
genom att hjälpa organisationens medlemmar att lära sig att matcha användning av
konfliktstilar som hanterar interpersonella konflikter i olika situationer. Med andra ord så
inverkar processen genom att möjliggöra för individerna att effektivt använda de fem olika
ledarskapsstilarna vid konflikter med hänsyn till vilken typ av situation som föreligger.
Förändringar av affektiva och materiella konflikter kommer att kräva förvandlingar i
organisatoriska processer som kultur och ledarskap. (Rahim, 2002) För att lära sig nya
beteenden krävs stöd ifrån ledningen och en organisationskultur som stödjer samarbete (Bell
& French, 1999). Effektiv konflikthantering bör resultera i kollektivt lärande och effektivitet
(Rahim, 2002).
Struktur: Konflikter som orsakas av organisationsstruktur kan hanteras på ett effektivt sätt
genom lämplig organisationsförändring. Bevis pekar dock tydligt på att det inte finns någon
”best practise” gällande hur man bör organisera. Dock finns argument för att ju större
samstämmigheten är mellan design och miljö desto effektivare är hanteringen av konflikter
samt desto överlägsnare utfaller organisationseffektiviteten. Tredje part kan mycket väl
använda sig av både struktur och process för att lösa konflikten. (Rahim, 2002)
Affärer och globala relationer utvecklas i snabb hastighet där internet fungerar som bränsle till
globaliseringen på en daglig basis. Ledare som kan hantera konflikter har stor potential att få
en nyckelroll i organisationers framgång, men möjligen inte i sin traditionella form. Trots att
principer, färdigheter och rutiner i konflikthantering ses som värdefulla för många situationer
kämpar de med att erkännas som hållbara lösningar för de otaliga konfliktfrågor som dagens
organisationer står inför. (Katz & Flynn, 2013)
Konflikthanteringsstilar av olika kategorier finns i varje organisation, men det är integrerande
stilen som anses vara den optimala lösningen eftersom den syftar till att utveckla win/winlösningar genom att tillfredsställa båda parters intresse och behov (Gupta, Boyd, & Kuzmits,
2011). Även Maltén (1998) förklarar att ett samarbete är bra. Att arbeta tillsammans gör alla
inblandade delaktiga, stärker självkänslan hos de berörda och medför en solidarisk
uppslutning angående de beslut som tas. Samtliga inblandade i konflikten bör få komma till
tals, delge sina tankar och aktivt lyssna.
Resultatet av Younyoung (2013) studie tyder på att integrerande och dominerande
konflikthantering är signifikant relaterade till graden av arbetstillfredsställelse, det vill säga
inte bara konstruktiv konflikthantering. Integrerande ledare har i sina team en högre
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arbetstillfredsställelse. Detta kan bero på att samarbetskulturer tillåter mer diskussioner av
idéer och har ett tillåtande klimat för oliktänkande. I motsats så finner vi den dominerande
kulturen som har en negativ inverkan på arbetstillfredsställelse. (Younyoung, 2013 ).
Sammanfattningsvis, innan en konflikt hanteras ska den analyseras. En bra analys bör ange
om det finns något behov för intervention och vilken typ av ingripande som krävs i
konflikten. Ett analysarbete tar tid men det har ett värde då det ökar chanserna till en
framgångsrik problemhantering. När analysarbetet är avgjort och det krävs ett ingripande så
finns det två tillvägagångssätt, process och struktur. Process är främst avsedd för att hjälpa
organisationens medlemmar att lära sig att matcha användning av konfliktstilar, möjliggöra att
effektivt använda de fem ledarskapsstilarna vid konflikter med hänsyn till vilken typ av
situation som föreligger. Struktur kan hanteras på ett effektivt sätt genom lämplig
organisationsförändring. Ju större samstämmigheten mellan design och miljö desto effektivare
är konflikthanteringen och bättre blir organisationseffektiviteten. Kategorier av
konflikthanteringsstilar förekommer i varje organisation. Integrerande stil anses tjänligast då
den tillfredsställer båda parters intresse och behov. Integrerande ledarskapsstil har ett
signifikant samband med hög arbetstillfredsställelse medan den dominerandestilen har en
negativ inverkan på arbetstillfredsställelsen.

2.4 EI, Emotionell intelligens
I vår litteraturgenomgång har vi funnit att hög emotionell intelligens har ett samband med den
integrerande ledarskapsstilen. Således anser vi att detta bör belysas då forskningen stödjer
sammanhanget dem emellan.
Begreppet EQ myntades i början av 1990-talet av psykologerna John Mayer och Peter
Salovey (Mayer & Salovey, 1990). Emotionell intelligens är begåvningen att förstå andras
och sina egna känslor, samt ha förmågan att reagera ändamålsmässigt på känslor (Kaufmann
& Kaufmann, 2010). Emotionell intelligens kan definieras som förmågan att bearbeta
emotionell information korrekt och effektivt samt reglera känslor inom sig själv och hos andra
(Mayer & Salovey, 1990; Rahmana, Uddin, & Rahman, 2016).
EI har både kritiserats och hyllats i den vetenskapliga världen. Kritikerna menar att det är
svårmätbart och inte relevant, dock visar senare forskning på att EQ, nu definierat Emotionell
Intelligens (EI), har en signifikant påverkan på människors relationer i arbetslivet. En stor del
av forskningsarbetet inom EI har fokuserat på att skapa giltiga instrument för att bedöma
aspekter i samband med EI vilket har varit progressivt. Shih & Susanto (2010) studie
bekräftar att ledare som hanterar konflikter väl genom en integrerande stil även har ett högt
EI.
Forskning angående emotionell intelligens har påvisat att det finns en viss betydelse mellan
högre nivåer av EI och förmågan att hantera konflikter på ett effektivt sätt (Cole, 2015;
Hopkins & Yonker, 2015). Individer med högt EI är bra på att kontrollera sina känslor och har
större förståelse för andras känslor, vilket hjälper dem att bibehålla långsiktiga relationer med
sina kollegor och förmågan att skapa en harmonisk atmosfär på arbetsplatsen (Su Juan, Yong
Qiang, & Sun, 2015). En chef med hög emotionell intelligens tar mer sannolikt intelligenta
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beslut för alla situationer än chefer med lågt EI (Rahmana et al., 2016). EI växer med ålder
och livserfarenhet, vidare går EI att utveckla hos en individ med hjälp av träning (Cole, 2015).
Förmågan att identifiera och ta itu med de underliggande spänningarna i en konflikt innan de
eskalerar underlättar chefers konflikthantering. Chefer behöver källan till konflikten och för
att förstå orsaken krävs interaktion med personalen. Förmågan att integrera med de anställda
hänger direkt samman med ett högt EI (Hopkins & Yonker, 2015). Förmågan att lösa problem
är en aspekt av hög EI, vilket hänger samman med den integrerande konfliktledarstilen
(Hopins & Yonker, 2015; Su Juan et al., 2015). Individer med hög emotionell intelligens har
förmågan att hantera både egna och andras känslor och innehar betydande förmåga att hantera
konflikter konstruktivt (Schlaerth, Ensari, & Christ, 2013).
Sammantaget är emotionell intelligens (EI) förmågan att bearbeta emotionell information
korrekt och effektivt samt reglera känslor inom sig själv och hos andra. Kritiker menar att EI
är svårmätbart och inte relevant men forskning påvisar att Emotionell Intelligens har en
signifikant påverkan på människors relationer i arbetslivet. Individer med högre nivåer av EI
har förmågan att hantera konflikter på ett effektivt och konstruktivt sätt och är bra på att
kontrollera sina känslor samt har större förståelse för andras känslor. En ledare med hög EI tar
intelligenta beslut och EI växer med tiden. Förmågan att integrera med medarbetare och lösa
problem hänger direkt samman med ett högt EI.

2.5 Kommunikation
Vilken betydelse har kommunikation vid konflikthantering? Detta avsnitt förklarar vad
kommunikation är, hur kommunikation kan ske och vad en konflikthanterare ska göra vid en
konflikt samt varför det behövs en tredje part i konfliktprocessen.
Ordet kommunikation har sitt ursprung från latinets communicare som betyder att ha
någonting gemensamt eller att dela någonting med någon annan (Maltén, 1998; Granberg,
2011). Kommunikation är ett utbyte eller överföring av information genom gemensamma
symboler (Kaufmann & Kaufmann, 2010). En individ måste kommunicera då behovet av
gemenskap och mänskliga kontakter är livsnödvändiga för att kunna överleva fysiskt och
socialt (Maltén, 1998).
Kommunikation sker både verbalt och via kroppsspråk. En god kommunikation innebär att
parterna förstår varandra och att ord, kroppsspråk och känslobudskap är överensstämmande så
det inte blir missförstånd i kommunikationen. (Maltén, 1998) Kommunikation är en process
där en part sänder information eller ett budskap till en mottagare som tar emot informationen
och tolkar den till ett budskap (Kaufmann & Kaufmann, 2010; Granberg, 2011). Många
konflikter består av kommunikationsproblem (Jordan & Lundin, 2001), kommunikation är
dock ett bra verktyg att använda vid konflikthantering (Thylefors, 2013). En viktig faktor i
arbetsplatskonflikter är att en eller flera parter blockerar kommunikationen om själva
problemet. Blockerad kommunikation är det främsta problemet i många konflikter och inte
exempelvis oförenliga mål. Det innebär att en välutvecklad färdighet i förståelsen av
konfliktorsaker och en hög grad av social kompetens inte behöver vara en garanti för
konstruktiva lösningar på konflikter. (Jordan & Lundin, 2001) Ett enkelt tillvägagångssätt för
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att starta en kommunikation är att ställa frågor, då frågor ofta genererar ett svar (Thylefors,
2013).
Ett av det viktigaste verktyget för den som leder konflikthanteringen är kommunikation
(Ekstam, 2000). Det är viktigt att konflikthanteraren har förmågan att förstå och vara kapabel
att förmedla information, det vill säga kunna kommunicera då det är den viktigaste
samordningsprocessen i organisationer (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Parter i en konflikt
saknar ofta en form av direkt kommunikation med varandra. I detta fall kan en tredje part vara
behjälplig som en integrerad del av processen. En tredje part är till för att samarbeta och styra
situationen mellan parterna för att leda processen. (De Bono, 1986) Att ta befälet över
kommunikationen är nödvändigt som tredje part och förmåga att få parterna att kommunicera
med varandra (Thylefors, 2013). Det är även av vikt att få parterna att kommunicera för att
finna en lösning på problemet (Ekstam, 2000). Ett alternativ är att grunda en mötesplats åt
parterna i form av tid och rum. I ett möte är tredje partens roll att forma och balansera
relationen mellan parterna genom att facilitera samtalet. (Thylefors, 2013) Ett verktyg att
förhålla sig till som konflikthanterare är moderation. Det innebär att hanteraren måste hålla
tillbaka sina egna synpunkter och skapa ett givande samtal mellan parterna genom att aktivt
reflektera och lyssna. (Ekstam, 2000) I samspelet mellan olika konfliktorsaker är
kommunikation avgörande för att bygga upp ett förtroende för individer, grupper och
organisationer (Ayoko & Pekerti, 2008).
Detta avsnitt beskriver att kommunikation inbegriper att ha någonting gemensamt,
kommunikation är ett utbyte eller överföring av information genom kroppsspråk eller verbalt.
En god kommunikation innebär att parterna förstår varandra, kommunikation är en process
där en part sänder information till en mottagare som tar emot informationen och tolkar den till
ett budskap. Ett av de viktigaste verktygen för en konflikthanterare är kommunikation och det
är viktigt att den kan kommunicera. Ofta saknar parterna i en konflikt en direkt
kommunikation med varandra och då är en tredje part bra att ha som kan leda processen, en
tredje part är till för att samarbeta och styra situationen. Den tredje parten kan hjälpa parterna
i konflikten för att de ska kunna kommunicera sig fram till en lösning. I ett möte är det den
tredje partens roll att facilitera samtalet och hålla tillbaka sina egna synpunkter samt skapa ett
givande samtal mellan parterna. Kommunikation är avgörande för att bygga upp ett förtroende
för individer, grupper och organisation.

2.6 Kultur och lärande
Företagskulturen är indirekt avgörande på vilket sätt man tar sig an en konflikt. En kultur av
konfliktundvikande karaktär har en större andel konflikter än företagskulturer där det
förekommer en positiv inställning till att lösa konflikter. (Katz & Flynn, 2013)
Innovativa och effektiva konfliktledarstilar finns i organisationer där de har en hög nivå av
kulturkompetens, ett lärande förhållningssätt till konflikthantering och ett flexibelt
konfliktledarskap. Kulturkompetens är ett kärnvärde för organisationen. Det börjar med ett
intensivt urval, orienteringsprocess och reflektion av organisationen. För att sedan skapa en
kultur av respekt och inkluderande genom träning och ett flexibelt ledarskap. Genom att ta
hänsyn till intern och extern kontext utvecklar företag deras egen design av träning internt för
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att lära ut kulturell kompetens genom gränser. I stället för att vänta på att en konflikt kommer
till ytan så förutser organisationen potentiella problem och utvecklar medarbetare i
konflikthantering genom utbildningsprogram. Förebyggande arbete är en god plattform. (Katz
& Flynn, 2013)
Sammanfattningsvis har vi gjort en modell som utgår ifrån Rahims fem stilar för att illustrera
de olika ledarstilarna som är avgörande för konflikthantering enligt Rahim (2002). Modellen
visar att undvikande och dominerande ledarskapsstil har låg omtanke om andra människors
mål och behov, medan tillmötesgående och integrerande har högt hänsynstagande gällande
andras mål och behov. Låg omsorg om sig själv och sina egna mål har undvikande och
tillmötesgående ledarskapsstil till skillnad från integrerande och dominerande som har hög
omsorg om sig själv och sina mål. Kompromissande ledarskapsstil har en medelnivå av
omsorg om både sig själv och om andra, den hamnar därför i mitten av modellen.

Hög
Tillmötesgående

Integrerande

Kompromissande
Omsorg om andra och
deras mål

Undvikande

Låg

Dominerande

Hög
Omsorg om sig själv
och sina egna mål

Figur 1. Egen modell över ledarskapsstilar som är avgörande för konflikthantering, inspirerad
av Rahim (2002).
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3. Metod
Metodavsnittet belyser fallstudiens bakgrund och hur forskningsprocessen genomfördes, den
valda forskningsansatsen och metodval. Vidare beskrivs tillvägagångsättet av undersökningen
och en dataanalys. Slutligen beskrivs studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Metodavsnittet
avslutas med en metoddiskussion.

3.1 Bakgrund företaget
Koncernen har sitt ursprung från 1948 i Milwaukee, Wisconsin med ett litet kontor till dagens
globala industri som idag omsätter $22 billion med 400,000 kunder och sysselsätter över 3,4
miljoner människor per år. I nuläget finns de i 80 länder med en global insikt och lokal
expertis. Organisationen menar att de samarbetar med kunder för att öka vinsten hos företag
genom att tillgodose tjänster som höjer kvalitet, produktivitet och effektivitet av den totala
arbetskraften.
Koncernen är uppdelad i tre varumärken. Varumärke ett erbjuder kompetensförsörjning av
chefer och specialister – via konsultverksamhet, rekrytering och projektlösningar. Varumärke
två är världsledande inom uthyrning och rekrytering. Varumärke tre är världsledande i
kompetens- och karriärutveckling. I moderbolaget finns även en del som är en global
outsourcingleverantör av skräddarsydda och skalbara lösningar.
Organisationen är en av Sveriges 10 största arbetsgivare och omsatte 4,44 miljarder 2013. De
arbetar med stora och små företag i många olika branscher under deras tre varumärken.
Varje år utdelas utmärkelsen årets ledare ut till anställda chefer som erhållit högst
medarbetarindex inom koncernen. Total koras sex stycken varje år och cheferna kan befinna
sig inom olika bolag och hierarkiska nivåer inom organisationen.

3.2 Forskningsansats
Studiens grund är utifrån en kvalitativ forskningsansats och Backman (2008) menar att det är
studier som införskaffar förståelse för den sociala verkligheten och de sociala fenomenen.
Denna kvalitativa metod bygger på det hermeneutiska perspektivet som enligt Kvale och
Brinkmann (2014) innebär att forskarna vill tolka betydelsen i en text, utifrån metoder som
efterlyser individers upplevelser och tolkning. Den kvalitativa forskningsansatsen valdes då
syftet är att komma åt individens tolkning utifrån sin egen verklighet kring fenomenet
arbetsplatskonflikter och få en djupare förståelse kring fenomenet konstruktiva konflikter ur
ett ledarskapsperspektiv. Konflikter är ett komplext ämne och enligt Kvale och Brinkmann
(2014) används en kvalitativ metod för att få en djupare förståelse av ett fenomen.
I studien användes en deduktiv ansats som enligt Backman (2008) syftar till att forskarna
inhämtar empiri ur befintliga teorier och frågeställningar. Denna studie har som avsikt att
arbeta huvudsakligen utifrån en deduktiv ansats då författarna utgått från befintliga teorier för
att inhämta information och empiri. Trots den deduktiva ansatsen finns det inslag av en
induktiv ansats, författarna ville utifrån empirin vidareutveckla och utöka teorier som ansågs
vara av betydelse för studien, Backman (2008) samt Kvale och Brinkman (2014) menar att
den induktiva ansatsen utgår från empirin och därefter formuleras teorier.
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Vår kunskapssyn bygger på arbetslivserfarenheter angående fenomenen arbetsplatskonflikter
och ledarskap, Kvale och Brinkmann (2014) menar att om man har ett hermeneutiskt synsätt
kan erfarenheter anses som förförståelse. Därför bygger vår kunskapssyn på hermeneutisk
vetenskapsteori.
Således har vi valt det kvalitativa perspektivet då vi ville genomföra en kvalitativ dialog,
vilket medför en större möjlighet till att få fram hur chefer ser på konflikter och hur de
hanterar dem praktiskt. Att få chefernas ord och tolkningar av utmaningar och möjligheter i
konflikthantering och framför allt deras syn på vad som är en konflikt. För att få denna
möjlighet ställdes följdfrågor under intervjuerna som Backman (2008) menar är ett specifikt
drag för den kvalitativa dialogen.

3.3 Val av forskningsmetod
För att införskaffa förståelse för den sociala verkligheten och de sociala fenomenen samt tolka
betydelsen utifrån individernas upplevelser och tolkningar valdes intervju som metod, vilket
Denscombe (2009) menar är en metod som förekommer när forskaren vill få förståelse för
den sociala verkligheten och dess tolkningar. Studien är en fallstudie utifrån en internationell
organisation och Denscombe (2009) menar att en fallstudie är lämplig vid mindre
forskningsprojekt. Enligt Carlsson (1991) omfattar en fallstudie en individ, grupp eller
organisation och menar att en fallstudie kan vara detaljrik och att datainsamlingen kan ske
med bland annat intervjuer.
Denscombe (2009) beskriver intervjuer som lämpligast i de fall forskaren vill ha ytterligare
infallsvinklar och insikt i individers synpunkter, åsikter, uppfattningar, erfarenheter och
känslor. Datainsamlingen utfördes genom kvalitativa forskningsintervjuer vilket enligt Kvale
och Brinkmann (2014) syftar till en fördjupad förståelse för ämnet utifrån den intervjuade
individens perspektiv. Även Denscombe (2009) menar att forskningsintervjuer brukas när
forskare vill få en insikt om hur ett fenomen upplevs av individer. Intervjuerna är
semistrukturerade med öppna frågor som enligt Denscombe (2009) används när det finns
särskilda ämnen som skall behandlas och frågor som bör besvaras. I intervjuer är det
nödvändigt att ha ett flexibelt förhållningssätt anser Denscombe (2009) och menar att det är
mer centralt än att följa intervjumallen då det primära är att få intervjupersonernas synpunkter
och upplevelser. Vi följde intervjumallen som bestod av grundfrågor till respondenterna men
det gavs utrymme för följdfrågor. Detta medförde att intervjumallen och frågorna förändrades
under intervjuernas gång då vi var flexibla för att få respondenternas synpunkter och
upplevelser. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) bör forskaren ha grundfrågor men med plats
och tid för mera utrymme. Semistrukturerade intervjuer som nyttjades i denna studie krävde
ett samspel mellan forskarna och respondenterna. Kvale och Brinkmann (2014) menar att
kunskap framkommer om ett socialt samspel existerar och syftet är att få fram
respondenternas åsikter och känsla.

3.4 Urval
Studien har ett avsiktligt urval som enligt Yin (2013) är ett medvetet val i kvalitativ forskning.
Avsikten är att arbeta med respondenter som besitter relevant information för studiens
forskningsfråga och som kan delge den talrikaste datan. Vi valde respondenter utifrån ett
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specifikt syfte för att få fram deras särskilda kvaliteter som enligt Denscombe (2009) är ett
subjektivt urval. Vi intervjuade sex chefer inom organisationen som är mellan 39-50 år och
har flera års erfarenhet av chefsyrket. Cheferna fick pris som årets ledare 2015 och samtliga
erhöll ett högt medelvärde på sin ledarmätning. Respondenterna förblir anonyma i denna
studie både av respekt till dem, samt att det inte är relevant för studiens syfte. Genom urvalet
ämnade vi få ett djup och en bredd i studien då vi ansåg att chefernas åsikter var relevanta för
studiens syfte. Studien gav en geografisk bredd då respondenterna arbetar på olika bolag inom
samma koncern och på olika hierarkiska nivåer. Med utgångspunkt från vår förförståelse om
studiens ämne fanns önskemålet om vilka respondenter som var mest intressanta vilket styrker
vårt avsiktliga- och subjektiva urval.

3.5 Genomförande
Studiens undersökning är inhämtad kunskap utifrån tidigare forskning och litteratur kring
fenomenen konflikter och ledarskap. Kunskapen har insamlats av oss från Högskolan
Dalarnas databaser och bibliotek.
Vi kontaktade de sex respondenterna via mail och frågade om de var intresserade av att delta i
studien och informerade kort om studiens syfte. Efter att samtliga tillfrågade visat intresse,
skickades förslag på tider ut till varje enskild respondent via mail för att boka in intervjun.
Ungefär en vecka före intervjuerna skickade vi ut mail till respondenterna med ett
informationsbrev som beskrev studiens syfte och de etiska principerna. Samtidigt skickades
ett samtyckesbrev som individerna skulle skicka tillbaka om de samtyckte till studien, vilket
alla gjorde.
Kvale och Brinkmann (2014) anser att kvalitativa forskningsintervjuer med fördel kan göras
via digitala medier så som exempelvis videointervju. Valet föll därmed på videointervjuer
med tanke på att respondenterna är utspridda i hela Sverige. Intervjuerna ägde rum mellan den
14:e och 17:e mars 2016 och varade i 60-90 minuter. Vi befann oss hemma hos en av
forskarna under samtliga intervjuer och respondenterna var på sina arbeten i ett rum som de
själva valt. Inledningsvis presenterade vi oss och förklarade syftet med studien samt
informerade återigen de forskningsetiska principerna för deltagandet. Efter samtycke med alla
respondenter spelades intervjuerna in. För att skapa en avslappnad stämning under
intervjuerna fick respondenterna presentera sig själva och berätta vilken roll de har inom
organisationen, Yin (2013) menar att detta är viktigt för relationen mellan intervjuare och
respondent. Vi utgick från intervjufrågorna för att säkerställa att samtliga frågor besvarades,
även följdfrågor förekom under intervjuerna för att få utförligare svar.

3.6 Material
Inför intervjuerna utformades informationsbrev och samtyckesformulär som bifogades i ett
mejl till alla respondenter, se bilagor. I informationsbrevet informerade vi om studiens syfte
och de forskningsetiska principerna. Innan intervjuerna utformades intervjufrågorna som
utgick från studiens frågeställningar och syfte. Intervjufrågorna innehöll semistrukturerade
grundfrågor för att ge utrymme för följdfrågor.
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3.7 Forskningsetik
När forskning bedrivs skall det under intervjuerna tas hänsyn till de forskningsetiska
principerna, vilket vi har gjort i denna studie. Kvale och Brinkmann (2014) menar att forskare
måste arbeta utifrån de etiska principerna under hela processen, detta för att slutligen ha en
trovärdig och tillförlitlig forskning.
Forskningsetiska principerna innebär att forskarna har ett etiskt ansvar i att försöka uppnå en
hög vetenskaplig kvalité på studien (Kvale & Brinkmann, 2014). I denna studie har vi
kontinuerligt arbetat enligt de forskningsetiska principerna. Kvale och Brinkmann (2014)
menar att de fyra grundläggande forskningsetiska principerna är; informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi
informerade om vad undersökningen innefattade och informerade om att det är frivilligt för
respondenterna att medverka innan intervjuerna påbörjades. Vi informerade om att allt
material och insamlad data hanterades konfidentiellt, att respondenterna hade rätt till att vara
anonyma och vilka individer som tar del av materialet samt att insamlade uppgifter endast
används i forskningsändamålet. Både Denscombe (2009) och Kvale och Brinkmann (2014)
menar att de forskningsetiska principerna är viktigt ur forskningssynpunkt.
Vi har under hela studien tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna genom skriftlig
information innan intervjuerna och upprepade dem muntligt när intervjuerna hölls. Vi frågade
även respondenterna om tillåtelse till att spela in intervjuerna, samt att respondenterna fick
informationen om att de fick lyssna på det inspelade materialet innan vi sammanställde om de
önskade. Detta för att vi ville att respondenterna ska uppleva att de har möjlighet att korrigera
materialet, vilket Dencombe (2009) menar skapar tillförlitlighet till det insamlade materialet.

3.8 Kvalitativ dataanalys
Oavsett vilken analysmetod forskaren väljer så menar Ely (1993) att deras uppgift är att skapa
en mening och frambringa något vettigt utifrån det fakta som forskaren innehar, kvalitativ
forskning är personlig. Med hänsyn till undersökningens syfte och ämne avgör forskaren
vilken eller vilka analysmetoder som är lämpliga för intervjuerna (Kvale & Brinkmann,
2014). Kvalitativ analys avser att ange meningsfyllda sociala mönster, teman och strukturer,
men även motsägelser som skapar den sociala världen. En kvalitativ analys uppkommer inte
av sig själv utan utförs av forskaren. (Denscombe, 2009)
Den kvalitativa metoden enligt Backman (2008) är känd för att få mycket insamlad data från
flera olika källor och därför måste det insamlade materialet kategoriseras och struktureras.
(Backman, 2008). Mot bakgrund av vald metod blev det ett omfattande råmaterial som skulle
bearbetas och analyseras, vilket gjorde att vi har arbetat i olika steg genom analysprocessen.
Carlsson (1991) menar att den kvalitativa undersökningen innebär att ge en bild av hur en
dataanalys kan gå tillväga snarare än hur den ska gå tillväga. Analysen och datainsamlingen är
en dynamisk process med återkommande reflektioner under processens gång.
Enligt Kvale & Brinkmann (2014) ska forskarna i en kvalitativ analys inte blanda in sina egna
tankar och värderingar, utan vara objektiv. När sammanställningen av intervjun genomförts är
det viktigt att använda samma tillvägagångsätt för alla intervjuer, detta för att möjligheten till
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jämförelse ska finnas. Även Denscombe (2009) påtalar vikten av att materialet sammanställs
lika för att en granskning ska vara genomförbart.
I analysstadiet är den största etiska frågan om hur ingående intervjuerna ska analyseras och
om respondenterna ska få ha makt över hur man tolkar materialet (Kvale & Brinkmann,
2014).
Denscombe (2009) beskriver analysen av kvalitativ data i fem steg och ofta går forskaren
fram och tillbaka emellan stegen under sin analysprocess. I iordningställande, detta innebär
att materialet samlas in, grupperas och bearbetas. Ingående kännedom, innebär att ringa in och
identifiera innebörden i datan. Uttyda, betyder att man kategoriserar, utvecklar och
sammankopplar uppfattningar utifrån råmaterial. Styrk, innebär att visa på att datan är
tillförlitlig och trovärdig. Redogörelse, innebär att tydligt påvisa vad man kommit fram till.
Kvalitativa forskare måste enligt Denscombe (2009) acceptera att det inte går att presentera
hela sin empiri och att det är en utmaning att analysera materialet. Forskaren måste vara
selektiv och urskilja de centrala delarna så man hittar det gemensamma utifrån intervjuerna
eller det som avviker.
3.8.1 Tillförlitlighet och trovärdighet
För att kunna värdera forskningskvaliteten i denna studie används begreppen trovärdighet och
tillförlitlighet. Denscombe (2009) menar att trovärdighet är avgörande för forskning. Vidare
menar Kvale och Brinkmann (2014) att forskare måste påvisa en trovärdighet i sin studie och
att forskningsfynden ska bygga på erkända tillvägagångssätt och metoder. Denscombe (2009)
framhåller att trovärdighet innebär vilken utsträckning forskaren kan påvisa att data är
träffsäker och exakt. För att erhålla en hög trovärdighet i studien har vi båda deltagit i alla
intervjuer. En av oss höll i intervjun och den andra antecknade samt skötte inspelningen. Vi
har efter intervjuerna tillsammans transkriberat och analyserat intervjumaterialet. Det
insamlade materialet har sparats under hela studiens gång. Tillvägagångssättet i denna studie
är för att datan ska bli så exakt som det är möjligt och Denscombe (2009) anser att detta är
viktigt för att trovärdigheten ska bli hög. Det transkriberade materialet skickades sedan till
respektive respondent som fick godkänna materialet. Denscombe (2009) betonar vikten av
respondentvalidering, vilket innebär att man ber respondenterna läsa igenom och kontrollera
de fynd man har fått och stämmer av om det överensstämmer med vad respondenten sagt,
vilket höjer trovärdigheten på studien.
Kvale och Brinkmann (2014) menar att studiens tillförlitlighet bedöms för att kunna avgöra
kvalitén av studien, vilket innebär om det finns en sanning och riktighet i det insamlade
materialet. För att stärka tillförlitligheten menar Denscombe (2009) att det krävs tydliga
beskrivningar som påvisar en detaljerad och tydlig beskrivning för hur tillvägagångssätt och
beslut har tagits. Detta för att andra forskare ska ha möjlighet till att kunna upprepa studien,
dock är det svårt att upprepa intervjuer då det ofta uppkommer följdfrågor som inte kan
förutses innan. För att mäta tillförlitligheten av vår undersökning efterfrågades feedback från
respondenterna om intervjusituationen. Återkopplingen från respondenterna beskrivs vidare i
avsnittet nedan.
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3.9 Metoddiskussion
Det är komplext att förhålla sig helt objektiv i sin forskning, vi vågar påstå att det är i stort
sett omöjligt. Människor har fördomar och förhåller sig till dessa när det valda fenomenet
studeras. Kvale och Brinkmann (2014) diskuterar den här frågan och menar att man ej kan
förhålla sig objektivt till ett fenomen, forskaren bör däremot sträva efter insikt i sina
oundvikliga fördomar På så vis kan forskaren vinna förståelse i sin subjektivitet vilket är
detsamma som reflexiv objektivitet. Vi valde en kvalitativ ansats då vi anser att det kommer
addera och generera en djupare förståelse och kunskap inom arbetsplatskonflikter utifrån ett
ledarperspektiv. Addera ytterligare kvantitativ forskning inom arbetsplatskonflikter utifrån ett
ledarskapsperspektiv anser vi inte ger något kunskapsbidrag till fenomenet. Tidigare
forskning har företrädesvis använt sig av kvantitativa ansatser vilket innebär att vi uppfattade
en kunskapslucka och därav valde vi en kvalitativ metod för att belysa fenomenet. Vårt syfte
är att vi vill uppnå en djupare förståelse för en ledares sätt att handla och resonera kring
fenomenet arbetsplatskonflikter ur ett ledarskapsperspektiv. Genom att öka vår förförståelse
om ämnet har en gedigen forskningsgenomgång genomförts innan studiens genomförande.
Nackdelen med den hermeneutiska metoden är att olika tolkare hittar olika kärnor i samma
material. Å andra sidan menar Kvale & Brinkmann (2014) att en av styrkorna i
intervjuforskning är att tolkare just läser ut skillnader ur materialet.
Ett av problemen med validitet i kvalitativ forskning är att det är närmast omöjligt att
återupprepa en social situation. Svårigheter finns att samla ihop samma människor i en
liknande situation. Tiden sätter helt enkelt spår och människor förändras. För att bedöma
trovärdigheten i kvalitativ forskning så kan forskaren använda sig av olika metoder. Vi valde
därför respondentvalidering för att öka vår trovärdighet.
Denscombe (2009) förklarar att urval av respondenter med fördel kan baseras på
nyckelpersoner vilka man tror har en gedigen kunskap om de ting som är relevant för
vetenskaparens forskningsprojekt. Studien bygger på ett strategiskt urval med chefer som har
fått utmärkelser, som årets ledare 2015 av deras underställda. Organisationen som helhet har
ett högt medelvärde i förhållande till andra företag vilka använder samma mätverktyg, men
våra sex respondenter ligger på ca 95 i värde av ett max på 100. En av frågorna som de
underställda har fått svara på handlar om ledarens förmåga att hantera konflikter. Resultatet
på den frågan hade en variation från 85-100 bland våra respondenter. Vår avsikt med detta
urval är att vi anser att dessa ledare innehar kunskap, erfarenhet och förmågor som är av
intresse för vår studie. Samtliga ledare som vi valt ut har en mångårig ledarerfarenhet och de
arbetar i en organisation där tjänstemarknaden är grunden i företagets affärsidé, vilket innebär
att mellanmänskliga relationer är nödvändiga för att företaget skall fungera. Denna grupp
anser vi har förutsättningar att besvara vår frågeställning.
Det strategiska urvalet medförde att respondenterna fick en bred geografisk spridning, från
Umeå i norr till Göteborg i söder. Detta innebär att vi kan ta del av eventuella skillnader rent
geografiskt samtidigt som respondenterna inte arbetar direkt med varandra. Kvale och
Brinkmann (2014) anser att kvalitativa forskningsintervjuer med fördel kan göras via digitala
medier så som videointervju. Vi studenter har båda erfarenhet av att intervjua chefer och
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specialister i rekryteringsprocesser via video och kände oss därför bekväma med valet av att
utföra intervjuerna via video. Fördelen med video var att vi hade möjlighet att spela in hela
intervjun och fick på så sätt möjlighet att studera vårt eget framförande. Andra fördelar är att
man inte behöver oroa sig över sin fysiska kropp om det finns sådana betänkligheter vilket
även Kvale och Brinkmann (2014) hävdar är fördelaktigt. Nackdelen är just att man bara ser
ansiktet och en del av överkroppen och med det sagt kan eventuellt andra kroppssignaler gå
förlorade.
Vi anser att det är viktigt att ha sitt syfte i åtanke och vilken intention som har med sin
forskning när man tolkar empirin. Vidare så påstår vi att man bör fråga sig vad som är
relevant i sitt material och vad de enstaka orden betyder. Eftersom vi intervjuade ledare och
hade en förförståelse att de har en god förmåga att uttrycka sig, valde vi att inte presentera
våra frågor innan utan vi önskade respondenternas spontana svar. Vi var helt enkelt
tveksamma om vi hade fått svaren från dem själva och inte floskler som vi önskade att höra,
eller som ledarna trodde att vi behagade att höra. Efter intervjuerna så skickades ett mail till
samtliga respondenter ut där vi som intervjuare efterfrågade feedback på hur de upplevt
intervjusituationen, frågorna och oss som intervjuare. De svar som vi erhöll var att samtliga
respondenter ansåg att videointervju upplevdes som en bekväm metod, intervjufrågorna var
öppna vilket underlättade deras svar och att vi upplevdes genuint intresserade av deras svar.
Enbart en av respondenterna hade önskat få frågorna utskickade i förväg. Slutligen fick vi
som respons att vi upplevdes som professionella och gav möjlighet till pauser när
respondenterna var i behov att reflektera innan de svarade.
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4. Empirianalys
För att underlätta för läsaren startar vi kapitlet med respondenternas syn på konflikter och
deras inställningar. För läsarens stöd har vi delat in analys och resultat i kapitel. Vart kapitel
behandlar ett eller flera ämnen. Vi startar med att beskriva konflikter generellt, vidare
berättar vi om konfliktnivåer och effekter samt avslutar kapitlet med destruktiva och
konstruktiva konflikter. Därefter fokuserar vi på ledarskapets betydelse i konflikter och tittar
närmare på ledarens egenskaper och förmågor. Vidare går vi in på respondenternas
strategier för konflikthantering och hur de arbetar förebyggande på sina arbetsplatser.
I empirianalysen förenas vår teoretiska ram med insamlad data från intervjuerna med
utgångspunkt i våra frågeställningar.
1) Vilka typer av arbetsplatskonflikter uppstår i en organisation?
2) Vad är avgörande om konflikter blir konstruktiva eller destruktiva?
3) Vad har ledarskapet för inverkan på konflikthantering och hur ska ledaren ta sig an
konflikter?
4) Vilka förmågor och egenskaper har ledare som hanterar konflikter effektivt?
Vi väljer att benämna våra respondenter genom fingerade och könsneutrala namn; Alex,
Charlie, Eli, Kim, Lelle och Love. Genom användandet av könsneutrala namn kommer vi
även att använda oss av hen som ersättning för han eller hon. Ytterligare presentation av
respondenterna än det som anges nedan kommer inte att göras eftersom vi vill beakta deras
anonymitet.

4.1 Konflikter
Respondenterna lägger lite olika betydelser i själva begreppet och ordet konflikt. En del ser
det som att man är oeniga och att det är något konfrontativt i betydelsen att det är ett problem.
Några menar att det betyder ”något ligger och pyr under ytan” det vill säga i betydelsen att det
inte är uttalat men påverkar och inverkar ändå på relationer och samspel, medan andra ser det
som något positivt. Det finns med andra ord olika perspektiv på konflikter. Det som
respondenterna ger uttryck för är möjligt att koppla till hur konflikt definieras inom
forskningen på området. Katz och Flynn (2013) menar att det finns en utmaning med hur man
definierar konflikter. Vissa gör vaga definitioner att det avser en dispyt mellan två anställda
eller mellan anställda och chef. Andra definierar det som djup problematik som handlar om
mer rotade problem. Ordet konflikt betyder motsättning, tvist eller sammanstötning (Maltén,
1998; Svedberg 2012). En konflikt uppkommer vid en kollision, sammanstötning eller andra
oförenligheter mellan intressen, mål, synsätt, grundläggande behov, personlig stil eller
värderingar (De Bono 1986; Eklund & Fältsjö, 2013; Maltén, 1998). Ekstam (2000) menar att
konflikt uppstår när parterna är oeniga. Detta tyder på att respondenterna som definierar ordet
som positivt har en neutral inställning till konflikter medan respondenterna med synsättet att
konflikter innebär en djupare problematik har ett gravare förhållningssätt till konflikter. Ett
resultat av att man definierar konflikt på så olika sätt kan vara ett frö till att det blir en konflikt
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(Katz & Flynn, 2013). Intervjupersonernas inställning till ordet konflikt är delad och detta kan
med stöd av teorin innebära att det leder till en konflikt i sig.
Anledningen till varför en konflikt uppstår beror på olika orsaker enligt respondenterna,
alltifrån olika individuella synsätt, obestämda rutiner till otydligt ledarskap. En respondent
berättar om individers rädsla för det okända och att bristen på tid även kan vara en orsak som
leder till att en konflikt uppstår då den inte tas tag i omgående och riskerar att sprida sig och
bli större. Respondenten Love menar att individer ofta reagerar intuitivt och känslomässigt på
situationer. En konflikt kan uppstå av många olika anledningar och det är svårt att delge något
exakt om varför de uppstår men enligt Skjörshammer (2001) uppstår konflikter i allmänhet
när en individ eller grupp påverkas negativt av en annan person eller grupp. Frekvent
anledning till att oenigheter mellan personer leder till konflikter är att alla involverade är
förvissade om att de har rätt (de Klerk, 1991).
För att upptäcka konflikter påtalar flera respondenter att lyhördhet är viktigt, att vara en
individ med känslor är en fördel. Flera respondenter menar även att det är viktigt att fånga in
signaler utifrån olika situationer. En signal kan vara att man känner en spänning i rummet och
det känns i luften, subtila signaler. Om en känsla uppstår att allt inte står rätt till så tas det upp
med medarbetarna.
Jag känner en elefant i rummet och vad är det för någonting? (Kim)
Vad betyder det här jag känner? (Love)
Det som respondenterna ger uttryck för är möjligt att koppla samman med teorin. Inom de
flesta yrkesområden ställs det krav på individerna inom organisationen och detta kan leda till
spänningar hos den enskilda individen och mellan grupper, då inställningarna till kraven är
olika (Maltén, 1998). De respondenter som direkt lyfter sina signaler då något indikerar på en
konflikt kan tolkas av individer och enligt Maltén (1998) har inställningen att konflikter är
nödvändiga och något positivt, som även kan resultera i nya möjligheter samt utveckling,
både på ett personligt- och organisatoriskplan. Konflikter hör ihop med förbättring och
utveckling. Inom de flesta yrkesområden ställs det krav på att förändra och utveckla
organisationen, vilket kan leda till att anspråken skapar spänningar då även inställningarna till
förändringskraven är olika (Maltén, 1998).
Att ha rätt inställning till konflikter är essentiellt då konflikter inte uppkommer som en blixt
från klar himmel utan tecken på att en konflikt föreligger, bara man har kunskap om dessa
konfliktsignaler. I en intervju framkommer att det inte finns några konflikter alls inom
organisationen. Detta går att anknyta med teorin där Maltén (1998) påtalar att många
individer ser konflikter som någonting obehagligt och kan då välja att förtränga eller blunda
för dem. Kaufmann och Kaufmann (2010) menar att undvikande eller uppskjutandet av en
konflikt kan påverka människors mående negativt.
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Utifrån empirin och teorin är signaler viktiga att ta in och inställningen till konflikter är
avgörande för hur man upptäcker och tar sig an konflikter. Detta påverkar om konflikter skall
leda till något positivt eller negativt. Vilken konfliktinställning individer har menar även
Maltén (1998) påverkar hanteringen av en konflikt.
4.1.2 Konfliktnivåer och effekter
Konflikter finns på olika nivåer på en arbetsplats - individ, grupp och organisationsnivå.
Konflikter ger effekter på organisationer och dess medlemmar, speciellt de destruktiva som
ofta inte går obemärkt förbi.
Individ - Att kunna sätta sig in i andra parters synsätt och situation beror på individens egen
förmåga eller icke förmåga och att det kan ligga inom individen själv att denne irriterar sig på
någon annan menar flera respondenter. Respondenterna menar vidare att en konflikt kan
handla om individen själv och inte något parter emellan. Respondenten Love berättar om en
inre konflikt hos en medarbetare på grund av en tuff period i sitt liv och individens konflikter
med medarbetare berodde inte på någon motpart på arbetsplatsen utan på individen själv.
Enligt forskning innebär konflikt på intrapersonellt plan på något inom individen själv, det
kan bero på olika saker som bland annat otrygghet (Maltén, 1998 & Svedberg, 2012).
Konflikter av intrapersonellt slag lever inom individen och förfar inte relationen med andra
individer (Ekstam, 2000). Analysen är att konflikter på ett intrapersonellt plan inte alltid syns
utan framkommer när det uppstått konflikter gentemot andra individer.
Grupp - Samtliga respondenter menar att över tid övergår en olöst konflikt mellan två
individer till att drabba hela arbetsgruppen. Respondenten Alex anser att man måste skilja på
sak och person, vilket kan vara svårt att förhålla sig till ibland. Det är lätt att bli på sin vakt
istället för att lyssna på vad individen egentligen vill säga. Flera respondenter menar att det
krävs respekt och oliktänkande individer i gruppen, som har ett bra förhållningssätt mot
varandra, grupper med denna konstellation blir framgångsrika och drivande. Respondenten
Eli berättar om konflikter som hen sett mellan grupper inom organisationen som bottnar i
olika värderingar, fakta och rollöverskridande arbeten. Ekstam (2000) bekräftar att
ouppklarade konflikter mellan två individer övergår i de flesta fall till en större konflikt
mellan grupper (Ekstam, 2000). Vid en konflikt är det viktigt att skilja på sak och person
berättar en respondent. Detta tyder på att det är viktigt att ha tillit till andra individer inom
organisationen, tillit ökar möjligheterna för att kunna skilja på sak och person vid en konflikt.
Teorin stödjer resonemanget då förtroende för andra individers skicklighet och
urskillningsförmåga i gruppen minskar risken att en sakkonflikt övergår till en
relationskonflikt (Thylefors, 2013). Elis uttryck för att konflikter kan bottna i olika
värderingar, fakta och rollöverskridande arbeten mellan olika grupper samstämmer med
teorin. Flera författare menar att mellanmänskliga konflikter grundar sig på missförstånd,
oenighet, värderingar, skilda målsuppfattningar, oklara roller och sakinnehåll. (Maltén, 1998;
Thylefors, 2013; Ekstam, 2000).
Organisation - I intervjuerna framkommer att organisationsförändringar och nedskärningar
må orsaka konflikter och konflikter måste hanteras i ett tidigt stadium innan hela
organisationen drabbas negativt. Respondenten Eli hänvisar till flera händelser som speglar
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organisatoriska orsaker, som bland annat bristande ledarskap som grund för konflikter som
slutat så illa att människor har blivit uppsagda eller utsatta för mobbing.
Det är viktigt att samtala med arbetsgruppen om varför de är på arbetet, vad ska
det generera i, syfta till och vad ska vi bidra med. (Alex)
I intervjuerna framkommer att när en grupp enas om gemensamma mål bidrar detta till att alla
vet vilket förhållningssätt man ska ha mot varandra samt att det blir färre konflikter om alla
parter vet vad som skall utföras. Katz och Flynn (2013) menar att dagens organisationer har
höga nivåer av arbetsplatskonflikter orsakade av bland annat röriga organisationsstrukturer,
inbördes konkurrens mellan medlemmar om resurser, nedskärningar av personal, arbeten som
kräver mer. Rahim (2002) menar att även om konflikter ofta sägs vara funktionella för
organisationer så anbefalls de konflikter som faller inom organisatorisk konflikt att hanteras
genom minskning av konflikten, upplösning eller minimering av konflikten (Rahim, 2002).
Många försöker lösa en systemkonflikt genom att diagnostisera det som en interpersonell
konflikt vilket leder till symptomlösning och inte en lösning av det som egentligen utlöst
konflikten. Organisationskonflikter bottnar i skrala metoder som arbetar i olika riktningar.
Outsagda eller oklara mål är en av orsakerna. (Ekstam, 2000) Konflikter uppstår på denna
nivå när organisationens mål och idéer inte uppfattas överensstämma med vekligheten i
organisationen (Maltén, 1998). Kontentan är att det är viktigt att organisationer informerar
och är tydliga med vad de vill att medarbetarna och organisationen skall åstadkomma på
arbetet. Risken för konflikter ökar då organisationen och medarbetarna inte förstår varandra.
Ledare lägger tre till fyra timmar per dag på konflikthantering. Medvetenhet om hur många
timmar ledare lägger på konflikter leder till insikt om hur mycket konflikter kostar
organisationen. (Katz och Flynn, 2013) Utifrån respondenternas svar ger de uttryck för att
konflikter måste få finnas, annars får man en arbetsmiljö som är kontraproduktiv där
konflikter mörkläggs. Det är viktigt att konflikter får förekomma men det är lika viktigt att
hantera och finna en lösning på konflikter innan de blir alltför kostsamma. De Bono (1986)
menar att om man tydligt påvisar kostnaden för en konflikt så skulle parterna vilja avsluta
konflikten och komma i land med en lösning kvickare. Medvetenhet om hur mycket
konflikter påverkar en organisations prestationsförmåga och ekonomi saknas (Katz & Flynn,
2013). Dock berättar respondenten Kim att hen direkt kan se på enhetens ekonomiska resultat
om en konflikt pågår, då resultatet blir sämre än tidigare. Det finns stöd i teorin som styrker
att konflikter som inte omhändertas ger indirekta och direkta kostnader för de anställda,
grupper och organisationer. Det påverkar även organisationens effektivitet och
prestationsförmåga negativt. (Katz & Flynn, 2013) Konflikter påverkar alla parter och det tar
både tid, energi och är kostsamt för samtliga inblandade. Konflikter måste hanteras effektivt
så inte kostnaderna ökar och engagemanget, glädjen samt dynamiken försvinner inom
organisationen. Tidigare forskning bekräftar att kostnader i både tid och pengar uppstår för
dåligt
hanterade
arbetskonflikter
och
belyser
ett
behov
av
effektiva
konflikthanteringsstrategier (Trudel & Reio Jr, 2011)
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4.2 Destruktiva och konstruktiva konflikter
Respondenterna ger uttryck för att det finns konflikter av två olika slag, negativa och positiva
konflikter. Detta överensstämmer med teorin då flera författare menar att det finns destruktiva
och konstruktiva konflikter. Lovelace et al. (2001) påtalar att det är hur individer närmar sig
eller väljer att hantera konflikter, snarare än förekomsten av konflikter, som i hög grad
påverkar om konflikten blir konstruktiv eller destruktiv. I alla sammanhang där människor
kommer i kontakt med varandra uppstår konflikter och konflikterna kan vara en grund till
något positivt, även om det i allmänhet uppfattas som negativt (Eklund & Fältsjö, 2013).
Vanligtvis associeras konflikter med något negativt, men en konflikt kan vara en grogrund till
något positivt (Kaufmann & Kaufmann, 2010).
I intervjuerna framkommer att konflikter blir destruktiva om man inte tar tag i konflikten med
hjälp av kommunikation. Om parterna tillåter att en konflikt fortgår och blundar för den så är
det svårare att hantera konflikten. Flera respondenter menar att en konflikt inte löser sig
självmant utan växer och blir större om den inte hanteras, små konflikter blir tillslut en stor
lavin. En respondent menar att svårigheten med att kunna hantera konflikter omgående kan
vara att man inte har kännedom om konflikten, en annan respondent menar att svårigheten är
individers personlighet som kan bidra till fler konflikter än väntat. Ett framträdande mönster i
intervjuerna är att respondenterna framhäver att om en konflikt ska kunna hanteras och för att
en lösning på problemet skall framkomma, så kan inte parterna vara i affekt. Individer som
befinner sig i affekt är svåra att nå fram till och då måste man vänta tills det gått över innan
man kan nå fram till individen som då kan förstå samt ta till sig av problemet. Respondenten
Love berättar att en individ i affekt inte tänker rationellt och då behöver individen hjälp att
komma ur denna affekt och återfå den inre balansen så konflikten inte blir destruktiv.
Respondenten Kim menar att högpresterande team inte har några destruktiva konflikter.
Det som framkommer i intervjuerna stämmer överens med teorin. Esbjörnsdotter (1994)
förklarar att med destruktiva konflikter avses konflikter som växer sig så starka att den
reglerar människans känslor och beteende. Konflikter ökar distansen mellan de inblandade
vilket medför att olikheterna förstärks hos parterna och de konkurrerar i stället för att söka
gemensamma lösningar. Ytterligare argument för att konflikten är destruktiv är att den ena
parten medvetet sårar den andra parten. De Klerk (1991) och Ekstam (2000) menar att en
konflikt är destruktiv när involverade individer börjar handla i affekt utan intresse av den
andra partens förklaring. Det kan visa sig genom att en individ skriker i ren ilska till den andra
parten och denne skriker tillbaka. Destruktiva konflikter lämnar alltid sakfrågan (Ekstam,
2000).
Konflikter kan bli destruktiva av många olika orsaker men ett tydligt mönster som
framkommer i intervjuerna är att konflikter som inte hanteras blir destruktiva och förblir
olösta. Samtliga respondenter anser att olösta konflikter inte är bra för varken individen,
arbetsgruppen eller organisationen. Ur intervjuerna kommer det fram att det finns en risk att
individer skapar sin egen sanning och hittar beteenden hos andra parter som stödjer sin egen
sanning. Respondenten Kim berättar att olösta konflikter sprider sig och grundorsaken blir
svår att se, konflikter gror inuti individerna medvetet eller omedvetet. Tyvärr kan destruktiva
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konflikter leda till uppsägning av individer menar flera respondenter. Enligt Eli sker detta om
ledaren inte tar sitt ansvar och inte hanterar konflikten.
Olösta konflikter är destruktiva och kan leda till mobbing, utfrysning och
mänskliga öden där människor lämnar organisationen med dåliga känslor. (Eli)
I intervjuerna framkommer att vid konflikter är det angeläget att samla alla medarbetare så att
alla får samma information. Flera respondenter menar att när en grupp enas om en gemensam
målbild bidrar det till att alla vet vilket förhållningssätt anställda ska ha mot varandra, samt att
det blir färre konflikter. Samtliga respondenter påtalar att alla individer ska få tycka olika men
med löpande diskussioner inom gruppen så hanteras situationerna innan det blir en konflikt.
Enligt Ekstam (2000) leder destruktiva konflikter praktiskt taget alltid till en personkonflikt
där man anklagar varandra som individer. Känslorna vinner över förnuftet och det handlar
enbart om att vinna konflikten. Samarbetsnivån lämnas och en maktkamp påbörjas. Kontentan
blir ett klimat av misstänksamhet och fiendskap vilket leder till att parterna går i
försvarsställning så snart en konflikt uppstår. I försvarsmiljön är sannolikheten större för
destruktiva konflikter än i ett understödjande klimat. Försvar, övertalning, hot om straff och
kontroll kännetecknar försvarsmiljön. (Ekstam, 2000) Negativa konflikter kan leda till ilska
och mobbning samt ökat grupptänkande vilket kan resultera i att förståelsen för andra grupper
går förlorad (Kaufmann & Kaufmann, 2010).
Konflikter som inte hanteras påverkar individers känslor och beteenden. Beteenden som kan
leda till att individer handlar i affekt och blir svåra att nå fram till. För att kunna lösa och
hantera en konflikt måste individen först komma ur affektbeteendet. Arbetsgrupper som är
högpresterande verkar inte influeras av sina egna känslor eller hamna i affekt, kanske för att
de gemensamt söker lösningar på problem som uppkommer omedelbart. Kontentan av olösta
konflikter är att de blir svårare att manövrera när de väl skall hanteras, detta på grund av att
orsaken till konflikten blir svårare att se då den har suddas ut med tiden. När negativa
konflikter fått gro så handlar de tillslut bara om att vinna kampen oavsett hur det går till, det
kan resultera i individer som mår dåligt på grund av utfrysning och mobbning av andra
individer. För att motverka detta är det bra att ha löpande dialog med medarbetarna, samla alla
och delge samma information, hjälpa medarbetarna att enas om en gemensam målbild samt
enas om vilka värderingar och förhållningssätt medarbetarna ska ha mot varandra inom
organisationen.
Konstruktiva konflikter kan bli ett frö som leder till något gynnsamt. Alla intervjupersoner är
eniga om att konflikter kan leda till något konstruktivt. Respondenterna menar att konflikter
kan påverka arbetsgruppen och hela organisationen på ett positivt sätt.
En konflikt kan bli starten för någonting om man lyckas hantera den rätt. Då kan
man exempelvis få en väldigt stark grupp som svetsas samman. (Kim)
I intervjuerna framkommer att man som ledare ska lära individen att hantera konflikter på ett
konstruktivt sätt och ha processer där individen känner att det finns möjligheter att ta tag i
konflikter som en naturlig del, då kan konflikter bli positiva. Samtliga respondenter berättar
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att konflikter kan vara positiva och leda till framgång samt utveckling för både individen,
gruppen och organisationen. Respondenten Alex hävdar att konflikter blir konstruktiva om
individer kan skilja på sak och person. Att förhålla sig till sakfrågan leder till att konflikter
blir konstruktiva, konflikter får inte bli ett känslomässigt personligt problem. Flera
respondenter förklarar att i en konflikt måste alla parter vända och vrida på situationen och gå
till sig själv som individ för att kunna lösa konflikten. Det kan innebära kompromisslösningar
eller win-win förhållanden som kan leda till positiva effekter för individen, gruppen och hela
organisationen. Det som tydliggörs i intervjuerna går även utläsa i teorin. Enligt
Esbjörnsdotter (1994) blir konflikten konstruktiv när de svarande får reflektera över var de
verkligen står och den utgångspunkten blir grunden till lösning. De Klerk (1991) och Ekstam
(2000) menar att konstruktiva konflikter bottnar i att man utreder sakfrågan i konflikten och
lösningen leder till ömsesidig förståelse samt förbättrad självinsikt. Även Esjörnsdotter (1994)
beskriver konstruktiva konflikter som personutvecklande och menar att en konstruktiv
konflikt är en lösning på ett problem där ingen av parterna går ur konflikten som en förlorare.
Konstruktiva konflikter kan mycket väl medföra höjda röster och ibland även kontrovers, men
fokus ligger alltid i sakfrågan (Ekstam, 2000).
Samtliga respondenter är eniga om att kommunikation är verktyget att ta till om konflikter
ska bli konstruktiva. Respondenterna berättar att ju tidigare man kan komma till en diskussion
desto lättare blir att finna en lösning på problemet. Det är även viktigt att konflikten följs upp
med en rak och öppen kommunikation, både individuellt och inom gruppen för en konstruktiv
utgång. Respondenten Kim menar att man inte får vara för hård i bedömningen om vad som är
en konflikt, allt är inte en konflikt. Flera respondenter påtalar att det är av betydelse hur
individer ser på oenighet. Om vi ser på oenighet som något spännande och intressant som vi
nyfiket börjar undersöka istället för att tänka att om vi är oeniga så är vi ovänner. Samtliga
respondenter berättar att oenigheter måste få existera och det är angeläget att ha högt i tak
inom organisationen.
Det krävs att det är högt i tak och att det finns utrymme att kunna säga vad man
tycker. (Alex)
I intervjuerna framkommer att i vår samhällskultur finns en generell rädsla för konflikter.
Love förklarar att denna rädsla istället kan bytas ut till en nyfikenhet på hur en annan individ
ser på en viss sak eller situation. Respondenterna berättar att ibland krävs det att individer
samlas i ett rum, stänger dörren och rensar luften för att kunna enas. Detta leder till att
konflikten blir gynnsam och produktiv. Respondenten Eli förklarar att om det finns en negativ
laddning kring en konflikt kan det krävas att parterna avvaktar med att ta en diskussion tills
laddningen minskar och en konstruktiv diskussion kan föras. Det är viktigt att få en ömsesidig
respekt för varandra oavsett om man tycker olika. Samtliga respondenter skildrar att det krävs
oliktänkande individer som har ett bra förhållningssätt mot varandra och det är viktigt att
respektera andra för att kunna få en förståelse för oliktyckande. Detta överensstämmer med
Ekstam (2000) som menar att konstruktiva konflikter bottnar i att parterna respekterar
varandras åsikter i ett första skede där de inblandade gemensamt hittar kärnan i konflikten och
vad den består av. I det andra skedet analyseras svårigheten och en dialog förs om olika
33

PA2008 Aarvaag Evalinda och Lindroth Linda

lösningar som finns till hands. Till sist utser parterna tillsammans den lösning som främst
tillgodoser behoven som framkommer efter de första stegen. Denna grund gör att det finns
förutsättningar för nya idéer och att individer försöker hitta nya sätt att hantera sina problem.
Det frigör energi och aktivitet genom att samtliga inblandade får berätta om sin upplevelse
och vara delaktiga. I grupper där olikheter tolereras, acceptans av varandra och där individer
är lyhörda för varandras behov finns en understödjande miljö där konstruktiv
konflikthantering möjliggörs. Konstruktiva konflikter har en förmåga att ge nya insikter och
detta möjliggör att parterna går vidare till något nytt och utvecklande, vilket ökar
prestationsförmågan (Kaufmann & Kaufmann, 2010).
Konflikter blir konstruktiva om individer får reflektera över situationen och vad de vill med
konflikten. En viktig del är att skilja på sak och person. Det är sakfrågan som företrädesvis är
grunden till konflikten och ur den finner man lösningen samt får en ömsesidig förståelse för
de andra inblandade i konflikten. För att konflikter skall bli konstruktiva krävs det att de
inblandade individerna är lyhörda och respekterar varandras olikheter samt för en gemensam
dialog om hur konflikten kan lösas på bästa sätt. Det är även viktigt att alla inblandade känner
sig som vinnare ur en konflikt, det kan ske genom en win-win lösning. Detta leder till nya
insikter som kan medföra positiv utveckling hos både individen, gruppen och organisationen.

4.3 Ledarskap
I intervjuerna framkommer att ledarskapet har en betydande roll i hanteringen av konflikter.
4.3.1 Ledarskapsstil och konflikthantering
En aspekt som lyfts fram är betydelsen av att vara lyhörd för subtila signaler och att våga ta
tag i konflikter på ett tidigt stadium. Att detta är en ledarskapsstil som påverkar
konflikthantering konstruktivt var samtliga respondenter överens om. Ett framträdande
mönster i intervjuerna är att intervjupersonerna betonar vikten av att vara uppmärksam på vad
som händer i gruppen för att synliggöra konflikter och ta tag i dem effektivt.
Under intervjuerna framkommer att det finns ett värde av att ha struktur och strategier för
konflikthantering. Lelle berättar att det är viktigt att respektera andra för att kunna få en
förståelse för oliktyckande och då finna en win-win lösning. Samtliga intervjupersoner
betonar en ledarskapsstil där god kommunikation och mellanmänsklig förmåga råder. När de
talar om ledarskapsideal ger de samtidigt uttryck för att självkännedom är en nödvändig
begåvning för att kunna hantera konflikter konstruktivt. Lelle och Love berättar att en ledare
bör veta varför hen blir ledare och vilken typ av ledarskap chefen vill generera till sina
underställda och till organisationen.
Kommunikation och den mellanmänskliga förmågan, det vill säga EQ betyder
nästan allt i ledarskapet i förhållande till konflikthantering. Ju bättre du känner
dig själv, dina svagheter respektive styrkor, ju bättre blir du på att kommunicera
och möta andra och desto bättre blir du på att lösa konflikter vare sig du är en del
av konflikten eller utanför. Ju mindre konflikter blir det och ju lättare löses dem.
(Eli)
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Enligt Rahim (2002) innebär en integrerande ledarskapsstil hög omsorg om sig själv och sina
egna mål samt hög omsorg beträffande sina medarbetare och deras mål. Detta
överensstämmer med respondenternas svar om vikten av att vara lyhörd, men även effektiv i
sin konflikthantering och där både andras och egna mål skiner igenom. Således bekräftar
teorin empirin då den integrerande ledarstilen kännetecknas av lyhördhet och noggrann
undersökning av problemet för att nå en effektiv lösning, där båda parterna godtar lösningen
(Rahim, 2002).
Genom att med mod våga möta konflikter i det dagliga arbetet i relation med en
människoorienterad ledarskapsstil ökar möjligheten till effektiv konflikthantering enligt
respondenterna. Att det finns koppling mellan hur konflikter hanteras och ledarskapsstil
diskuterar också Barbuto Jr et al. (2010). Den integrerande ledarskapsstilen har signifikant
betydelse för ledares effektivitet. Dessa ledare är lyhörda och svarar positivt på förändringar.
I intervjuerna framkommer att ledarskapet bör innehålla struktur och strategier vilket kan
urskiljas även i teorin där den integrerande ledaren har förmågan att formulera och genomföra
strategier (Barbuto Jr et al., 2010). Respondenterna i denna studie uppfattas som väl ansedda
ledare av sina underställda vilket kan sammankopplas med Barbuto Jr et al. (2010) studie
eftersom den visar att integrerande ledare uppfattas som effektiva ledare av sina underställda.
Ett ledarskap som får medarbetarna att känna sig väl till mods och gör dem delaktiga leder
oftare till konstruktiva konflikter menar respondenterna.
Att prata om det är A och O. I vår samhällskultur upplever jag det som om att vi
är väldigt rädda för konflikter! Att vara oeniga är inte så farligt och enligt mig
kan det vara något positivt och det är där det blir skillnad, för är vi oeniga så är
det superspännande för då kan man verkligen börja titta på det och vara nyfiken
på hur den andra ser det och hitta nya lösningar. (Love)
. .. på sociala medier kommer det att vara, du vet om jag är en taskig chef och har
en dålig attityd en dag så kan det finnas i andra forum än vad jag har tänkt mig.
Vilket också innebär att jag som chef måste lyhörd och ha demokratisering,
sociala medier har gjort att i Sverige kan inte jag som chef vara den som pekar
med hela handen. Så just den här demokratiseringsdelen tror jag är viktigt.
(Lelle)
Enligt forskning anses den integrerande stilen vara den optimala ledarskapsstilen att använda
vid de flesta konflikter, av den orsaken att den syftar till att utveckla win/win-lösningar
genom att tillfredsställa båda parters intresse och behov (Gupta et al., 2011). I intervjuerna
framkommer att delaktighet, demokrati och att intressera sig för varandras åsikter helt sonika
bidrar positivt vid konflikterhantering, vilket även kan utläsas i forskningen. Maltén (1998)
förklarar också att samarbete är att föredra och genom att arbeta tillsammans blir man delaktig
och det medför en solidarisk uppslutning angående de beslut som tas. Samtliga inblandade i
konflikten bör få komma till tals, delge sina tankar och aktivt lyssna menar Malten (1998)
vilket även tydliggörs i intervjumaterialet då respondenterna talar om att vara öppen för
andras åsikter, vara lyhörd och ha ett demokratiskt förhållningssätt.
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I samtliga intervjuer framkommer det en bild av hur respondenterna ser på ett icke fungerande
ledarskap vid konflikthantering och det gäller framförallt ledare som undviker eller inte vågar
ta tag i konflikter. Även ledare som pekar med hela handen och uppvisar ett dominant
ledarskap vid konfliktsituationer leder till konflikter med destruktiv utgång.
Vid konflikter så måste man vara modig och våga gå in i det varje dag. För gör
du det inte varje dag så blir det till slut en sån stor elefant av konflikten att det
blir svårt att ta tag i och få ut den. (Love)
En hård chef kan starta gnissel i maskineriet och en mjuk chef, som inte vill göra
andra ledsna, startar definitivt gnissel i maskineriet. (Kim)
Ledaren skapar kulturen och ledarskapet rinner uppifrån och ner. Har man en
chef som inte tar konfrontationer utan väntar tills det blir konflikter och när det
väl blir konflikter inte kliver in i början när gruppen inte känner varandra eller
känner inte sig trygga med varandra. Då de inte är vana att hantera konflikterna
själva och inte kliver in och gör första steget. Jag säger inte: det här får du ta
med Kalle Kula för det här har jag inte med att göra. Chefen är jätteviktig för hur
hanterar vi konflikter i gruppen. (Lelle)
En undvikande ledarskapsstil associeras med undflykt eller avhållsamhet från
konfliktsituationer och dessa ledare misslyckas med att tillfredsställa både andras och sina
egna mål (Rahim, 2002). Undvikande ledarskapsstil är inte signifikant med ledares effektivitet
och har ett negativt samband med den integrerande ledarskapsstilen (Barbuto Jr et al., 2010).
Teorin stärker det mönster som framkommer i intervjuerna: att en undvikande ledarskapsstil
inte är fördelaktig i konflikthantering utan kan snarare göra konflikterna värre och därmed
destruktiva. I intervjuerna framträder den dominanta ledarskapsstilen som negativ vid
konflikthantering och detta visar sig även i teorin. Enligt Barbuto Jr et al. (2010) och Rahim
(2002) karakteriseras den dominanta ledarskapsstilen av fokus på sina egna mål och
ignorerans av andras behov, allt för att vinna. Intressant blir då Younyoung (2013) studie som
tyder på att den dominerande ledarskapsstilen har negativ inverkan på medarbetarnas
arbetstillfredsställelse till skillnad från den integrerande ledarskapsstilen som har en positiv
inverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Teorin stödjer här inte bara
respondenternas svar, utan också att de är utsedda till årets ledare av sina underställda. Detta
kan bero på att respondenterna samarbetar och tillåter mer diskussioner av idéer och har ett
tillåtande klimat för oliktänkande, vilket även Younyoung (2013) påstår.

4.4 Ledarens förmågor och egenskaper
Av empirin framkommer att väl ansedda ledare har särskilda förmågor och egenskaper såsom
människoorienterad, uppgiftsorienterad och lärande- och kulturorienterad.
4.4.1 Människoorienterad
I intervjuerna framkommer att ett ledarskap i grunden bygger på att ledaren tycker om
människor och har en människoorienterad grundsyn, vilket innebär att ledaren tror att
människor vill och kan. Intervjuerna belyser dessutom vikten att vara lyhörd och arbeta med
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aktivt lyssnande vid möten med människor. God självkänsla och självkännedom är också ett
mönster som lyser igenom i intervjuerna och respondenterna är eniga att det är en
förutsättning för en väl ansedd ledare och god konfliktlösare.
Den emotionella intelligensen, EI,- är den absolut viktigaste kompetensen hos en
chef och den förmågan skall vara hög för att vara en ansenlig ledare. Med
Emotionell intelligens- menar jag en persons förmåga när det gäller att kunna
handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig själv och vara
empatisk. Detta är enligt min mening det absolut grundläggande för att kunna
vara bra på att hantera konflikter. (Eli)
Vidare belyser respondenterna att det är nödvändigt att vara en god lyssnare och lyhörd för
medarbetarnas åsikter. Respondenterna beskriver att ingen av dem är rädda för att utveckla
människor som arbetar under dem, att ge medarbetarna möjlighet att växa och utvecklas
verkar mycket angeläget. Detta genom att bland annat lyfta fram medarbetarnas förtjänster
och inte sina egna eller att ta åt sig äran för en underställdas insatser. Genom denna förmåga
kan det tolkas som att respondenterna är synnerligen prestigelösa.
Jag skulle aldrig ta åt mig äran för något som mina underställda utfört, utan jag
väljer att lyfta fram individen eller gruppen som utfört det i stället. (Lelle)
Respondenterna uttrycker att de i sin chefsroll använder sig av sin mellanmänskliga förmåga i
konfliktsituationer genom att ”känna in” situationen och personerna i densamma.
Jag har turen att vara ganska lyhörd, jag tror att vissa utav oss har fler tentakler,
en del har för många och en del en total avsaknad. Jag tror jag har de rätta och
brukar känna det rätt snabbt och tvekar inte för att säga ”jag känner en elefant i
rummet” och vad är det för någonting. (Kim)
Viktigt att ha förmågan att kunna kliva in ganska snabbt och inte vänta för länge
så det eskalerar. Att man vågar ta en diskussion och lyfta frågor som man känner
ligger i luften, är lyhörd för hur stämningen är kring olika frågor. (Charlie)
Demokrati och ödmjukhet är viktiga ledarskapskomponenter och det framkommer i
intervjuerna med Alex, Kim och Lelle. Samtliga respondenter anser att förutsättningen för en
god ledare är att inneha förmågan att ta ansvar och då även för sina egna handlingar samt
reflektionsförmågan över sina egna handlingar.
En ledare är inte alltid omtyckt men man ska vara respekterad och man ska vara
rättvis samt bygga relationer. Bygga relationer är dock något man måste göra sig
förtjänt av som ledare men jag tror att lösa konflikter är enklare om den personen
som man ska lösa konflikten med är någon man har en relation till. (Love)
Ur forskningen framkommer att EI är förmågan att bearbeta emotionell information korrekt
och effektivt samt reagera ändamålsmässigt på känslor inom sig själv och hos andra
(Kaufmann & Kaufmann, 2010; Mayer & Salovey, 1990; Rahmana et al., 2016). Samtliga
respondenter beskriver att en mellanmänsklig förmåga är nödvändig för en väl ansedd ledare
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som är en konstruktiv konflikthanterare. Visserligen talar respondenterna om EI i olika termer
med allt ifrån att känna in en person och situation till att reflektera över sitt eget beteende,
vilket innebär att resultatet stöder teorin.
Enligt Hopins och Yonker (2015) samt Su Juan et al. (2015) är högt EI direkt relaterat med
den integrerande ledarskapsstilen. Enligt respondenterna är förmågor som god lyssnare,
lyhörd för andras åsikter, utveckla sin personal och prestigelöshet nödvändiga färdigheter hos
ledare. Detta stödjer teorin där det framkommer att högt EI är förmågan att hantera både egna
och andras känslor, vilket leder till konstruktiv konflikthantering (Schlaerth et al., 2013). I
intervjun med Eli så talar hen direkt om EI som en av de viktigaste förmågorna att besitta som
ledare och för att konstruktivt kunna lösa konflikter. Hen påstår även att konflikterna blir färre
och enklare att lösa med ett högt EI. Detta kan tolkas att om medarbetare blir bekräftade och
stimulerade så blir konflikterna färre och de konflikterna som ändå uppkommer utfaller
konstruktiva. Teorierna styrker att högt EI hos chefer leder till effektiv konflikthantering och
har även ett signifikant samband med den integrerande ledarskapsstilen (Cole, 2015; Hopkins
& Yonker, 2015; Shih & Susanto, 2010).
I intervjun med Kim framkommer att hen känner in och frågar sig vad en spänning är och vart
spänningen kommer ifrån, samt drar paralleller till en elefant i rummet. Även teorin beskriver
förmågan att identifiera och ta itu med de underliggande spänningarna i en konflikt innan de
eskalerar, detta underlättar chefers konflikthantering. Det tydliggörs under intervjun med
Charlie att hen söker källan till konflikten. Love berättar om att goda relationer underlättar
konflikthantering. Forskningen talar även här för det respondenterna uttrycker, chefen
behöver förstå orsaken till konflikten och för att förstå orsaken krävs interaktion med
personalen vilket Love förklarar med goda relationer. Förmågan att interagera med de
anställda hänger direkt samman med ett högt EI (Hopkins & Yonker, 2015). Ledare med ett
högt EI är bra på att kontrollera sina känslor och har förståelse för andras känslor, vilket leder
till långsiktiga relationer med kollegor och förmågan att skapa en harmonisk atmosfär på
arbetsplatsen enligt Su Juan et al. (2015).
Respondenterna i denna studie har flera gemensamma nämnare. För det första är
respondenterna erfarna ledare som varit chefer under minst åtta år. För det andra är
respondenternas ålder mellan 39-50 år. Detta kan tolkas som att de har en lång erfarenhet av
både ledarskapet och arbetslivet. I teorin påvisar Cole (2015) att EI växer med ålder och
livserfarenhet samt att den går att utveckla hos individer.
Att inneha god kommunikationsförmåga är ett tydligt mönster som ger sig tillkänna i samtliga
intervjuer och något som samtliga respondenter nämner som en förmåga som är nödvändig för
en väl ansedd ledare och konflikthanterare. Alex berättar om hur viktigt det är att ledaren
innehar förmågan att förfoga över ett förtroende och inte sprida illasinnade rykten.
Hur ska vi kunna komma överens om jag säger till dig: så här gör vi! Hur
kommunicerar jag med en annan människa. Vad händer och hur ska man kunna
läsa av en annan? Du tycker A och jag tycker B och då behöver man kunna
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kommunikation för att kunna prata om A och B för att kanske kunna landa i: då är
det C vi gör. Då hamnar man inte i en konflikt. (Lelle)
I intervjumaterialet framkommer att konflikter många gånger bottnar i bristfällig
kommunikation och det kan röra sig om att man behöver känna in var den andra individen är
någonstans, vara lyhörd, aktivt lyssna och vara tydlig. I empirin med Eli, Kim, Lelle och Love
framkommer att de använder sig av ett coachande förhållningssätt vilket innebär att de lyssnar
och ställer öppna frågor till motparten.
Ofta reagerar vi intuitivt och känslomässigt saker men om vi sätter oss ner och
pratar om det så kan man ofta se att det finns bakomliggande aspekter som till
exempel att jag egentligen är arg på min man eller något liknande. Vi har med oss
våran ryggsäck konstant och vi har inte möjlighet att lämna den på sitt ställe. Vad
handlar detta om? Det är viktigt att fråga sig allt ifrån stämningen, relation till
personen, och så vidare. Människor är så komplexa, vi har alltid med oss något.
Att prata om det är A och O. I vårt samhälle/företag/kultur upplever jag det som
om att vi är väldigt rädda för konflikter! (Love)
…kommunikation är att möta den andra personen på dennes nivå och hur denne
vill bli bemött. Prata med bönder på bönders vis och så vidare. Det ligger mycket
i det tycker jag. Vart befinner du dig när vi pratar? Är motparten i affekt kanske
man inte ska babbla på bara. (Eli)
Teorin beskriver kommunikation som en process där en part sänder information eller ett
budskap till en mottagare som tar emot informationen och tolkar den till ett budskap
(Kaufmann & Kaufmann, 2010; Granberg, 2011). Det framkommer i samtliga intervjuer att
kommunikation är avgörande för ett ansenligt ledarskap och konflikthantering. I empirin
framkommer att flertalet konflikter består av kommunikationsproblem vilket även uppenbaras
enligt Jordan och Lundin (2001) studie. Respondenterna anser att kommunikation är en
effektiv metod för konflikthantering genom att våga tala med varandra och enligt Thylefors
(2013) är kommunikation ett bra verktyg att använda vid konflikthantering.
I teorin evidentas att arbetsplatskonflikter kan grunda sig på att en eller flera parter blockerar
kommunikationen om själva problemet (Jordan & Lundin, 2001). Detta uttrycks i Elis intervju
där hen talar om affekttillstånd hos motparten vilket leder till en blockering för fortsatt
kommunikation. Eli menar att det är bättre att pausa kommunikationen till känsloförloppet
avtagit och därefter fortsätta samtalet. Även i Loves intervjumaterial framkommer att rädsla
för konflikter kan orsaka blockering av kommunikationen hos individer. Det innebär att
enbart en välutvecklad färdighet i förståelsen av konfliktorsaker och en hög grad av social
kompetens inte är tillräckligt utan kommunikationsförmågan, som är en nödvändig kompetens
för att erhålla konstruktiva lösningar på konflikter (Jordan & Lundin, 2001).
Enligt Thylefors (2013) är frågeställning ett enkelt tillvägagångssätt för att starta en
kommunikation eftersom frågor genererar svar. Vilket även framkommer i intervjuerna med
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Eli, Kim, Lelle och Love där de beskriver ett coachande förhållningssätt där frågor ställs till
motparten, tillsammans med aktivt lyssnande.
4.4.2 Uppgiftsorienterad struktur/process
Respondenterna Eli, Kim, Love och Lelle beskriver sitt ledarskap som både operativt och
strategiskt samt att de med lätthet kan röra sig emellan dessa två perspektiv.
Samtliga respondenter beskriver att de är tydliga och klargörande gentemot de anställda och
åsyftar att de inte lindar in problematik utan talar rakt på sak. Vidare menar respondenterna att
tydligheten gäller allt från roller, mål, organisationsstruktur och samtalsklimat.
Tror att det krävs att man är tydlig, konsekvent, lyhörd för detta underlättar i
konflikthantering. (Alex)
I empirin framkommer en integrering av ledarskapet utifrån situation, som exempel ger Love
att hen använder en dominant ledarskapsstil när beslut redan är tagna på ledningsnivå för att
inte lägga energi på angelägenheter som ändå inte går att förändra.
Dock menar samtliga respondenter att ett demokratiskt ledarskap generellt är att föredra i de
flesta konfliktsituationer. I intervjusituationerna med respondenterna framförs vikten av att
vara organiserad för att skapa struktur för personalen så att de anställda vet hur de ska förhålla
sig till saker.
Under intervjun med Charlie beskriver hen att det är nödvändigt för en ledare att våga ta tag i
saker på ett effektivt sätt. Rahim (2002) menar att samstämmighet mellan design och miljö
ger effektivare konflikthantering och det höjer även organisationseffektiviteten. I empirin kan
det tolkas att respondenterna menar att utformning och metodik bör harmonisera genom att de
utvecklar ett resonemang om att vara dels operativ och dels strategisk, samt flexibiliteten där
emellan. Dock är detta en tolkningsfråga.
Processinriktat tillvägagångssätt är främst avsedd för att hantera konflikter genom att hjälpa
organisationens medlemmar att lära sig att bemöta och använda de fem olika
ledarskapsstilarna som hanterar interpersonella konflikter (Rahim, 2002). Respondenternas
syn harmoniserar här med teorin när de korrigerar sin ledarskapsstil utifrån situation och
person. Detta visar på synnerligen god förmåga att röra sig emellan stilarna utifrån
situationen. I intervjuerna signalerar dock respondenterna att ett integrerande ledarskap är att
föredra i de flesta konfliktsituationer vilket har stöd i teorin (Barbuto Jr et al., 2010; Rahim,
2002).
4.4.3 Lärande- och kulturorienterad
Ett mönster som framkommer i intervjuerna är vikten av värderingar. Ledare är förebilder för
organisationens värderingar, det krävs ett samspel mellan organisationens värderingar och
personliga värderingar.
Det finns vissa saker som jag inte kan göra avkall på och som är viktiga för mig,
som värderingar, hur vi är mot varandra och det är tydligt och jag brukar få högt
på ledarmätningen på det och det känner jag igen mig själv i. Jag kan både ge, ta
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och behålla ett förtroende och skapa trygghet. Jag har en förmåga att kunna få
människor att utvecklas och att man kan ta ett par steg extra för någon annan.
(Alex)
I intervjun med Lelle lyfter hen fram att det är nödvändigt att ledaren tar med alla i gruppen
och att det är ledarens ansvar att lyfta fram samtliga medarbetare.
Respondenterna förefaller vara överens om att en bra chef bör kunna sprida glädje, energi och
ha förmåga att motivera sina medarbetare. Empirimaterialet innehåller även ett mönster av att
skapa en företagskultur som är tillåtande och har högt i tak. Vidare framhåller respondenterna
att det är ledarens uppgift att skapa en företagskultur som tillåter feedback i båda riktningarna.
I intervjuerna med Lelle och Love framkommer att ledaren är ansvarig för att sätta kulturen på
en arbetsplats eftersom ledarskapet rinner neråt i organisationen.
För att få en frisk grupp där man hanterar konflikter på ett bra och
lösningsorienterat sätt så kräver det sin hemläxa. Från första början måste man
som chef vara ganska bestämd över vad är en bra chef och hur börjar man skapa
den kulturen? (Lelle)
Att vara transparant och skapa en kultur där man är öppen där det finns en
förmåga att ge varandra feedback direkt. (Love)
Kim, Lelle och Love uttrycker vikten av att uppvisa mod och våga ta tag i konflikter direkt.
Kan inte gruppen hantera konflikter så bör ledaren hjälpa till att skapa denna kultur och hjälpa
gruppen med konflikthantering. Vidare menar Lelle och Love att de som ledare är ansvariga
för att individerna börjar prata med varandra och inte om varandra och på så sätt löser
individerna dagliga konflikter, som förblir just enkla att hantera. Respondenterna poängterar
att de är förändringsbenägna och att individer tillåts göra fel. Detta harmoniserar med att
utveckla, lära och förändra.
Organisationer med hög nivå av kulturkompetens har även innovativa och effektiva
konfliktledarstilar, ett lärande förhållningssätt till konflikthantering och ett flexibelt
konfliktledarskap (Katz & Flynn, 2013). I empirin framträder tydligt att kulturkompetens är
något som respondenterna behärskar och även något som anses som nödvändigt, dock
utvecklar de resonemanget och talar i termer av värderingar som skapar kulturen.
Kulturkompetens är ett kärnvärde för organisationen menar Katz & Flynn (2013) vilket även
framkommer i empirin, där kultur lyfts fram som nödvändigt och vetskapen att
respondenterna påverkar kulturen genom sitt ledarskap, samt att det är ledarens ansvar att lära
sin grupp korrekt förhållningssätt.
Katz och Flynn (2013) påvisar att företagskulturen är indirekt avgörande på vilket sätt man tar
sig an en konflikt. En kultur av konfliktundvikande karaktär har en större andel konflikter än
företagskulturer där det förekommer en positiv inställning till att lösa konflikter. Teorin
styrker det respondenterna Kim, Lelle och Love framhäver i vikten av att ta tag i konflikter
direkt. Respondenterna utrycker även att det är nödvändigt att lära människorna i
organisationen hur de ska agera mot varandra för att öka effektiviteten i konflikthantering. För
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att lära sig nya beteenden krävs stöd ifrån ledningen och en organisationskultur som stödjer
samarbete (Bell & French, 1999). Effektiv konflikthantering bör resultera i kollektivt lärande
och effektivitet (Rahim, 2002). Detta framkommer tydligt i empirin genom att respondenterna
agerar förebilder för organisationen och beskriver hur kulturen skall komma från ledningsnivå
och rinna neråt i organisationen. Detta kan tolkas att det rör sig om kollektivt lärande med
cheferna som lärare av kulturen. Teorin visar att kultur av respekt och inkluderande sker
genom träning och ett flexibelt ledarskap (Katz & Flynn, 2013). Samtliga respondenter
beskriver ett företagsklimat som är lustfyllt och som har högt i tak, vilket är signifikant med
teorin. Genom att ta hänsyn till intern och extern kontext utvecklar företag deras egen design
av träning internt för att lära ut kulturell kompetens menar Katz och Flynn (2013). Detta
påvisar respondenterna genom att ha högt i tak med tillåtande klimat och självinsikten att de
som ledare lär sina medarbetare genom att vara förebilder.
Förändringar av affektiva och materiella konflikter kommer att kräva förvandlingar i
organisatoriska processer som kultur och ledarskap (Rahim, 2002). Detta kan tolkas som att
ledare spelar en viktig roll för att förmedla ett klimat som genererar mer konstruktiva
konflikter, men även en arbetsmiljö med färre konflikter.

4.5 Strategier och metoder
I empirin framkommer det att respondenterna anammar en ledarskapsstil som är anpassad till
konfliktsituationen och således hanterar respondenterna konflikter med olika strategier.
Vikten att lära medarbetarna att tala med varandra och inte om varandra är också en strategi
menar Eli, Lelle och Love.
Smågrus i skorna heter ett möte som hen har en gång i veckan med sin personal.
På det mötet kan det vara allt ifrån subtila signaler som tex någon har höjt på
ögonbrynen under ett möte. Så kan man ta detta på en gång. Att få bort dessa
störningar och att vilja varandra väl i grund och botten en god platt form för att
ta tag i konflikterna. Om någon säger att det är bara en bagatell så är det precis
det inte är, en bagatell skulle man inte ens ta upp. (Love)
Viktigt att förbereda sig som chef, vara ett bollplank i olika situationer. Ta sig tid,
lyssna och förbereda sig. Om jag känner att det är infekterat någonstans så går
jag medvetet dit och sätter mig mitt i för att få en egen bild samt kunna styra lite
med mina svar och frågor. Sen kan man behöva fylla på och ta ett samtal i hela
gruppen. Tar ofta upp saker med hela gruppen för att alla ska ha en chans att
komma till tals. I hela gruppen får jag ta upp vad som är rätt och riktigt. Tror på
en öppen, rak och ärlig dialog! (Kim)
Jag gör arbetsroller utifrån vad individerna uppskattar att arbeta med så att de
arbetsuppgifterna individen föredrar överväger de arbetsuppgifter som individen
upplever som negativa. Detta för att forskning visar att medarbetare som får
utföra arbetsuppgifter som hen tycker är positiva skapar engagemang och trivsel.
(Lelle)
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Man får inte vara för hård och bedöma om det är en konflikt, allt är inte en
konflikt, oenigheter måste få finnas och det är viktigt att ha högt i tak. (Kim)
Empirin påvisar att respondenterna anpassar sin ledarskapsstil efter situation vilket stödjer
befintlig teori som menar att ledarskapsstilen påverkar konfliktens karaktär, konfliktnivån och
konfliktens utlopp (Doucet et al., 2009; Kotlyar & Karakowski, 2006). Ledaren bör ha
förmågan att stimulera intellektuella konflikter och samtidigt kunna begränsa förekomsten av
emotionella konflikter, vilket kan vara nyckeln till fördelarna med en konflikt (Kotlyar &
Karakowski, 2006). Av empirin kan tolkas att respondenterna menar att ledaren stimulerar till
att människor skall tala mer med varandra i stället för om varandra vilket leder till kortvariga
konflikter eller ingen konflikt alls. Vidare menar Kim att det är viktigt som ledare att inte göra
en för snabb bedömning att det rör sig om en konflikt, utan kunna bemästra att backa tillbaka
och iaktta för att se vad situationen handlar om.
Under intervjuerna beskriver respondenterna olika strategier som de använder för att
förebygga konflikter. Enligt Katz och Flynn (2013) är förebyggande metoder goda plattformar
för att minska destruktiva och långvariga konflikter. I stället för att vänta på att en konflikt
kommer till ytan så förutser organisationen potentiella problem och utvecklar strategier för
konflikthantering. Enligt Kaufmann och Kaufmann (2010) är det nödvändigt att ledare har
kompetens om olika strategier för att välja rätt tillvägagångssätt vid konflikter.
Av intervjuerna framkommer att respondenterna har olika metoder för konflikthantering, men
även metoder för att mota konflikter innan de blir en konflikt, Enligt Hopins och Yonker,
(2015) och Su Juan et al. (2015) är en av aspekterna för att lösa problem effektivt ett högt EI.
Hög emotionell intelligens hänger samman med den integrerande konfliktledarstilen.
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5. Diskussion
I följande kapitel kommer vi att diskutera studien som helhet utifrån det empiriska och
teoretiska materialet och presentera vår analys på ett djupare plan. Individer i ledande
position fungerar som värderingsbärare för sina anställda och upprättar en standard för hur
konflikter skall hanteras på arbetsplatsen.

5.1 Konflikter
Studien visar att respondenterna tolkar ordet konflikt på olika vis och cheferna har även olika
sätt att förhålla sig till konflikter. Det finns en medvetenhet om att konflikter är ett känsligt
område och det förekommer ofta med en negativ känsla och därför kan ett fåtal respondenter
förneka att de haft konflikter. Flertalet respondenter är överraskande öppna med detta känsliga
ämne vilket har lagt grunden till vårt gedigna material. I empirin framkommer att ledarna talar
om konflikter genom metaforer och vi tror att det kan vara ett sätt som distanserar det från ett
känsligt ämne och gör det mer hanterbart.
Med utgångspunkt i vår förförståelse anser vi att det är mycket tveksamt om det finns en
arbetsplats utan konflikter. Konfliktinställningen verkar påverka hur respondenterna förhåller
sig till konflikter. En av respondenterna framför att hen aldrig upplevt konflikter under sina år
i organisationen och med tanke på att de vi intervjuat har arbetat mellan 8-20 år som chefer i
organisationen, tyder på att något inte stämmer. Konfliktfritt i minst åtta år, är det
överhuvudtaget möjligt? Det tror inte vi. Konflikter behöver inte vara omfattande eller
allvarliga, utan det vi ser i teoridelen är att en konflikt kan handla om triviala ting som
motsättningar, olika syn på situationer och oklara uppgifter. Vid utformandet av vår
intervjuguide reflekterade vi inte över att någon respondent skulle neka till att de upplevt
konflikter hos sin grupp. Dock händer detta och här anser vi att utformningen av just den
frågan kunde gjorts annorlunda och vi kunde ha ställt frågan på annat sätt. Eventuellt kunde vi
ha berättat i brevet, som vi skickade innan, betydelsen av ordet konflikt. Till vårt försvar
ställer vi följdfrågor till den respondent som nekar till att ha haft konflikter, dock har flertalet
respondenter en positiv syn på konflikter och dess signaler på arbetsplatsen.
5.1.1 Konfliktnivåer och effekter
I empirin framkommer det att organisationen har konflikter på olika nivåer, individ, grupp och
organisationsnivå. Konflikter på grupp- och organisationsnivå verkar vara de konflikter som
är de mest omfattade och tidskrävande. Detta tror vi beror på att det är flera medarbetare
inblandade i konflikten. Vid dessa konflikter anser vi att ledarna inom organisationen bör
finna ett arbetssätt så att alla medarbetare vet om vad organisationen har för mål. Sådana
konflikter bör hanteras omgående innan det ger indirekta eller direkta kostnader för
medarbetarna eller organisationen. I teorin går att utläsa att konflikter finns på flera nivåer och
grundorsakerna till varför konflikter uppkommer är olika. Ekstam (2000) påstår att de flesta
arbetsplatskonflikter har sitt ursprung på organisationsnivå medan Thylefors (2013) påvisar
att det är de interpersonella konflikterna som uppmärksammas i arbetslivet, men hävdar att
dessa innehåller substanser ifrån både individ och organisationsnivå. Konflikter kan enligt
Ekstam (2000) identifieras som ett interpersonellt problem eftersom man inte har kunskap att
analysera konflikten korrekt. En analys av konfliktsituationen bör vägleda på vilken nivå
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ingripandet skall ske (Rahim, 2002). Ledarna i denna studie är medvetna om att konflikter
finns på fler nivåer och att orsakerna till en konflikt beror på olika ting. Detta är viktigt så de
vet hur konflikten ska hanteras när den uppkommer.
För att kunna hantera konflikter är det A och O att ha ett gott och öppet arbetsklimat på
arbetsplatsen. Respondenterna är lösningsfokuserade och väl medvetna om att påföljden av att
undvika eller att lösa samt hantera en konflikt på ett mindre bra tillvägagångssätt påverkar
hela organisationen negativt. Studien visar att negativa konflikter påverkar en organisations
ekonomiska resultat i ogynnsam riktning. Detta borde verkligen intressera ledningsgrupper så
fokus kan läggas på att organisationen lär sig att hantera konflikter effektivt.

5.2 Destruktiva och konstruktiva konflikter
Konflikter, ogräs eller frön? Konflikter kan absolut vara av både negativ och positiv karaktär
vilket bekräftas både av respondenterna och i teorierna.
I studien framkommer att det kan vara svårt att hantera konflikter. Vi förstår att det finns
svårigheter kring konflikter och ännu allvarsammare blir konflikter när de blir destruktiva.
Konflikter som inte hanteras växer i storlek och påverkar individers känsla och beteende. När
individer påverkas negativt personligen så hamnar de lätt i försvarsställning. Individer som är
i försvar handlar inte rationellt och det är nästan omöjligt att finna en positiv lösning av
konflikten vid dessa situationer. Alla individer påverkas av sina egna känslor och vi förstår att
det är utmanande att hantera konflikter som har mycket känslor inblandade. Vi tror att det är
viktigt vid dessa situationer att låta individen få ha dessa negativa känslor ett tag, så länge de
inte påverkar andra medarbetare eller organisationen för mycket. Det är viktigt att ta
personliga känslor på allvar och förstå att känslorna inte går att sopa under mattan. För att
hjälpa individer att komma vidare tror vi på gemensamma dialoger för att söka lösningar på
problemet.
Studien visar att olösta konflikter är destruktiva, vilket vi överensstämmer med. Destruktiva
konflikter som fortgår leder till att grunden till konflikten blir svårare att se med tiden då den
suddas ut. Det är viktigt att medarbetare inom en organisation är väl medvetna om vilka
förhållningssätt man bör ha mot varandra. Konflikter är ingen maktkamp om vem som vinner,
om någon vinner konflikten så blir den destruktiv. Destruktiva konflikter är de konflikter som
oftast resulterar till utfrysning och mobbning av andra individer. Denna studie har inte fokus
på utfrysning och mobbning men detta är viktigt att betona då det kan förgöra individer. För
att försöka undvika destruktiva konflikter anser vi att ledare inom en organisation måste vara
närvarande, arbeta nära sina anställda och ha löpande dialog med sina medarbetare. Det kan
krävas av ledare att de tvingar individer till att föra en dialog genom exempelvis samarbete då
vi tror att vid konflikter begränsas individers kommunikation. Vi vill påstå att ledares
handlingssätt, förhållningssätt och värderingar är kärnan till att motverka destruktiva
konflikter.
Från att ha varit av åsikten att konflikter är enbart av ondo så är nu tillförsikten att det mesta
går att reda ut med rätt metoder och inställning. För att vända en konflikt till en positiv utgång
krävs dock kunskap i konflikthantering, god kommunikationsförmåga och strategier för att
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kunna manövrera förloppet skickligt. Studien visar att ledare bör analysera konfliktförloppet i
lugn och ro med en positiv inställning till att konflikter kan leda till något gott. Ledaren måste
sedan hjälpa de inblandade i konflikten att samspela med respekt. Vi vill tro att alla individer
vill komma ur en konflikt konstruktivt med anseendet och självkänslan i behåll. Konflikter
blir konstruktiva om individer får reflektera över situationen och vad de vill med konflikten.
Det framkommer i studien att om konflikter ska bli konstruktiva måste parterna förhålla sig
till sakfrågan. Detta är något vi reflekterat kring och vi vill påstå att med den kunskapen och
att i praktiken förhålla sig till sakfrågan är ett säkert kort för att konflikter skall bli
konstruktiva. Vi anser, likt empirin och teorin, att det är sakfrågan som ofta är grunden till
konflikten och ur den finner man lösningen och får en ömsesidig förståelse för övriga parter i
konflikten.
Det krävs att de inblandade i konflikten är lyhörda och respekterar varandras olikheter samt
för en gemensam dialog om hur konflikten kan lösas på bästa sätt. Ledare får det svårt att leda
en konflikt med konstruktiv utgång ensam, utan ledaren behöver hjälp från medarbetarna,
även om vi anser att ledare har en betydande och viktig roll i konflikthanteringen. För att
konflikter ska bli konstruktiva är det viktigt att alla inblandade känner sig som vinnare ur en
konflikt, det kan ske genom exempelvis kompromisslösningar eller win-win lösning. Vi
hävdar att konflikter som hanteras på ett positivt tillvägagångssätt leder till nya insikter som
medför positiva utvecklingar hos både individen, gruppen och organisationen. En konflikt
som blir löst på ett proffesionellt och konstruktivt sätt är ett frö som kan bidra till ökad
produktivitet, förhöjd trivsel och ett starkt arbetsgivarvarumärke.

5.3 Ledarskap
Det är uppenbart att konflikter tar upp mycket av en ledares tid och vi anser att det måste få ta
den tid som krävs för att konflikter ska få en positiv utgång, så att uppkomsten av negativa
konflikter blir färre. Det är nödvändigt att alla anställda inom en organisation tar ansvar för
konflikthantering och gemensamt finner en lösning, ensam är inte stark. Studien visar att
ledare som understödjer samarbete och lägger ett gemensamt ansvar för konflikthantering hos
medarbetarna har lägre antal konflikter samt färre destruktiva konflikter.
5.3.1 Ledarskapsstil och konflikthantering
Vi kan utläsa i studien att det finns en komplexitet att vara en väl ansedd ledare med god
förmåga att lösa konflikter. Om vi ser det ur ett större perspektiv är det oerhört många
egenskaper och förmågor som en ledare bör ha för att lyckas, inte bara som ledare utan även
som konflikthanterare. Ledare är ingen enkel roll att inneha.
Rollen som ledare verkar heller inte bli enklare av sociala medier och spridningen där, vilket
framkommer av både empirin och teorin. Affärer och globala relationer utvecklas i snabb
hastighet där internet fungerar som bränsle till globaliseringen på en daglig basis. Ledare som
kan hantera konflikter har stor potential att få en nyckelroll i organisationers framgång, men
möjligen inte i sin traditionella form (Katz & Flynn, 2013). Detta medför att ledare i dag blir
mer synade i sömmarna och det krävs att ledare gör både rätt saker och gör saker rätt.
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Av studien utläser vi att väl ansedda ledare med kompetens om konflikthantering behöver
vara både människoorienterade, uppgiftsorienterade och lärande- och kulturorienterade vilket
vi belyser i nästa stycke.

5.4 Ledarens förmågor och egenskaper
Studien påvisar att ledares förmågor och egenskaper påverkar konflikthantering i allra högsta
grad. Nedan diskuteras de olika förmågorna och egenskaperna närmare.
5.4.1 Människoorienterad
Studien visar att ansenliga ledare med god konflikthanteraringsförmåga har en
mellanmänsklig begåvning. I studien framkommer det flertalet människoorienterade förmågor
vilka har signifikant effekt på konflikthanteringsförmåga hos ledaren. Detta gäller främst EI
och kommunikation. Vi tolkar att dessa ledare äger en prestigelöshet och en självkänsla som
möjliggör dem att lyfta sina medarbetare.
Empirin förtydligar att människor med högt EI sannolikt fattar klipskare beslut. Enligt
Rahmana et al. (2016) tar en chef med hög emotionell intelligens mer sannolikt intelligenta
beslut för alla situationer än chefer med lågt EI. Studien visar att våra respondenter har ett
högt EI.
Att initiera relationer är enligt empirin något som anses viktigt eftersom det är lättare att
hantera konflikter med en part man i grunden tycker om. Detta kan även ligga till grund att
ledaren då vet hur hens medarbetare fungerar och kan hantera konflikten med hänsyn av detta.
För att lyckas med detta krävs högt EI för att ändamålsmässigt reagera på känslor hos andra
och inom sig själv (Kaufmann & Kaufmann, 2010; Mayer & Salovey, 1990; Rahmana et al.,
2016). Samtliga respondenter beskriver att en mellanmänsklig förmåga är nödvändig för en
väl ansedd ledare som är en konstruktiv konflikthanterare.
I studien framkommer att respondenterna innehar en integrerande ledarstil, inte genom att de
använder sig av den tolkningen utan beskrivningen de gör när de hanterar konfliktsituationer.
Enligt Hopins och Yonker (2015) samt Su Juan et al. (2015) är starkt EI omedelbart relaterat
med den integrerande ledarskapsstilen. I empirin framkommer att EI är en förmåga att hantera
mellanmänskliga relationer och exempel som god lyssnare, lyhörd för andras åsikter, utveckla
personal och ödmjukhet förekommer. Detta stödjs av teorin där det framkommer att högt EI
innebär förmågan att hantera både egna och andras känslor vilket leder till konstruktiv
konflikthantering (Schlaerth et al., 2013). Integrerande ledarskapsstil och högt EI innebär
känslokontroll, förståelse för andras känslor, vilket leder till långsiktiga relationer med
kollegor och förmågan att skapa en harmonisk atmosfär på arbetsplatsen (Su Juan, Yong
Qiang, & Sun, 2015). Det utrycks i empirin att det finns harmoni hos respondenternas
grupper, men att de har fått arbeta för att erhålla detta klimat. Klimat återkommer vi till längre
fram.
Enligt Cole (2015) utvecklas EI med ålder och livserfarenhet och att den går att utveckla.
Respondenterna har en god erfarenhet av ledarskap och vi upplever att de har ett intresse att
utveckla sig själva inom detta område genom att de önskar feedback på sin egen prestation
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och de upplevs även vara orädda för människor i affekt vilket ger ytterligare grund för vårt
påstående, att respondenterna innehar en EI förmåga över genomsnittet.
Kommunikation innebär att göra något ömsesidigt. Detta betyder inte nödvändigtvis
enhällighet utan att man förstått och bekräftat motpartens uppfattning, samt vice versa. I
empirin framkommer att bristande kommunikation kan vara en orsak till konflikt. Detta är en
utmaning även om individen har gott uppsåt och vill kommunicera ut ett budskap korrekt, så
kan det ändå emottagas fel hos motsatt part.
Ur både empiri och teori kan vi utläsa att god kommunikationsförmåga är viktigt ur ett
ledarskapsperspektiv för att hantera konflikter konstruktivt. Genom att vara lyhörd, tydlig och
aktivt lyssna på varandra i ett samtal fungerar det att undgå många missförstånd. I empirin
återkommer ett coachande förhållningssätt vilket innebär att de lyssnar och ställer öppna
frågor till motparten. Att aktivt lyssna är att återge det man hört som motpart för att undvika
missförstånd samt att ställa frågor till motparten för att se om man förstått rätt. Enligt
Thylefors (2013) är kommunikation ett bra verktyg att använda vid konflikthantering. Vi tror
att om man känner sig bekräftad och sedd minskar storleken på konflikten och man kan
hantera att det är i sin ordning att ha olika åsikter.
Enligt Jordan och Lundin (2001) är en välutvecklad förståelse av konfliktorsaker och en hög
grad av social kompetens inte tillräckligt utan god kommunikationsförmåga. Vi ser dock att
dessa saker hänger ihop och inget kan uteslutas för att bli en framgångsrik konflikhanterare.
5.4.2 Uppgiftsorienterad
I empirin framkommer vikten av att vara organiserad med allt från roller, struktur och mål
vilket underlättar vid konflikthantering. Att generera struktur för sina medarbetare skapar
trygghet och medarbetarna vet vilka ramar samt regler de har att förhålla sig till. Här hittar vi
inte något stöd i teorin men vi menar att detta är nödvändigt och vi ser i empirin att det bör
tillföras som en del i det integrerande ledarskapet.
Det som däremot framkommer i både teorin och empirin är förmågan att använda sig av olika
ledarskapsstilar i konfliktsituationer vilket Rahim (2002) och Barbuto Jr et al. (2010) stödjer.
Trots detta är empirin och teorin överens om att den integrerande ledarskapsstilen är den mest
användbara i konfliktsituationer. Utifrån vårt synsätt är detta något som säkerligen är
utmanande att förhålla sig till, att använda ledarskapsstil utifrån situation och person. Detta
visar på en färdighet att röra sig emellan stilarna utifrån uppgiften. Vi hävdar att detta kan
vara den svåraste utmaningen.
5.4.3 Lärande- och kulturorienterad
Empirin uttrycker att klimatet och kulturen påverkar hur vi tar hand om konflikter och
motsättningar vilket stöds av teorin. Kaufmann och Kaufmann (2010) menar att kulturen i en
organisation är arbetsplatsens värderingar vilket kan innefatta andan och de sociala
spelreglerna för just de människorna som arbetar i den organisationen. Vad kan vi acceptera
och hur ska vi ventilera konflikter. Värderingar, som betyder ”abstrakta ideal” och som en
del menar är en kompass till det mänskliga handlandet för vad som är rätt och fel. Vi vågar
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påstå att värderingar är en GPS när det gäller konfliktlösning. Utifrån värderingar kan vi med
andra ord lösa konflikter med olika perspektiv och framgång. Utifrån studien kan vi se
samband mellan företagsklimatet och användningen av olika metoder för konflikthantering.
Det framkommer i empirin att om ledaren skapar ett klimat där konflikter är något naturligt
och medarbetarna lär sig att tala med varandra i stället för om varandra så händer det
självklara, nämligen positiva sinnesstämningar som lägger en god grund för samarbete och
intergrativa metoder.
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6.Slutsats
Nedan klargörs studiens slutsats. Målet med slutsatsen är att besvara studiens syfte.
I studien framkommer att arbetsplatskonflikter uppstår och konfliktorsaker finns på flera
nivåer vilka grundar sig på ett flertal faktorer. Ledare har väsentlig påverkan hur konflikter
hanteras och hur de tar sig an konflikter blir avgörande om konflikter blir destruktiva eller
konstruktiva. Det visar sig i studien att metoder och strategier som exempelvis ”smågrus i
skorna”, ”bollplank”, ”samtal i grupp” samt ”anpassade arbetsuppgifter” vilket påvisar att det
är nödvändigt med metoder och strategier för konflikthantering. Slutsatsen är att ledarens
förmågor och egenskaper är det som påverkar och avgör om konflikter hanteras effektivt.
Som ledare med god konflikthanteringsförmåga krävs ett genuint människointresse.
Egenskaper som god självkänsla och självkännedom är en förutsättning för en ansenlig ledare.
Även att vara en god lyssnare och lyhörd för medarbetarnas åsikter är komponenter som är av
vikt. En organisatorisk förmåga där ledaren är tydlig gentemot de anställda och inte lindar in
problematik utan talar rakt på sak. Tydligheten gäller allt från roller, mål,
organisationsstruktur och samtalsklimat. Studien visar att ledare med goda förmågor i
konflikthantering har en unik kombination av färdigheter, vilka är människoorienterad,
uppgiftsorienterad samt lärande- och kulturorienterade. I studien framkommer att ledarna har
en unik kompetens att röra sig emellan olika stilar i femstilsmodellen när konfliktsituationen
kräver det. En kombination av människoorienterad, uppgiftsorienterad samt lärande- och
kulturorienterade gör att de kan använda de olika stilarna beroende på situation, dock främst
den integrerande som även vår studie visar är den mest fördelaktiga att använda. Därför har en
ny tolkning av modellen gjorts utifrån vår studie. Mångsidiga ledare är enligt vår studie bättre
på att lösa konflikter konstruktivt. Att leda människor blir allt mer komplext och kräver mer i
vår digitaliserade värld och att vara en ansenlig ledare är en svår roll att axla, men ack så
viktig.
Människoorienterad

Lärande- &
kulturorienterad

Hög
Integrerande

ledarskapsstil

ledarskapsstil

Omsorg om andra
och deras mål

Tillmötesgående

Kompromissande ledarskapsstil

Undvikande

Dominerande

ledarskapsstil

ledarskapsstil
Hög

Låg

Omsorg om sig själv och sina egna mål

Figur 2. Egen modell över ledarskapsstilar och
förmågor som är avgörande för konflikthantering,
inspirerad av Rahim (2002).

Uppgiftsorienterad
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Uppgiftsorienterad
Lärande och
kulturorienterad

Människoorienterad

Integrerad ledarskapsstil
Figur 3. Egen modell över integrerad ledarskapsstil och förmågor samt egenskaper som är
avgörande för konflikthantering, mångsidiga ledare är bra på att lösa konflikter konstruktivt.
Inspirerad av Rahim (2002).
Människoorienterad-Studien visar att väl ansedda ledare i grunden tycker om människor och
har en stark tro på människans förmåga. Integrerade ledare innehar hög EI vilket innebär god
självkänsla, självkännedom, förmåga att motivera sig själv och nå inre mål. De kan även
samarbeta konstruktivt med andra och har hög impulskontroll. Människoorienterade ledare
innehar också en god kommunikationsförmåga vilket yttrar sig genom att hen är en god
lyssnare och lyhörd för medarbetarnas åsikter.
Uppgiftsorienterad-Väl ansedda ledare skiljer på sak och person genom att de ser logiskt på
situationer, vilket framkommer i studien. Uppgiftsorienterade ledare är organiserade och
tydliga med allt från roller, struktur samt mål. Struktur och tydlighet skapar trygghet i
organisationen och medarbetarna vet vilka ramar samt regler de har att förhålla sig till.
Lärande och kulturorienterad- Ledare med integrerande stil är medvetna om att de är
ytterst ansvariga för kulturskapande och kännedom om att kulturen rinner neråt i
organisationen, vilket är ett tydligt mönster i studien. På så vis genererar det ett kollektivt
lärande och klimatet sprider sig till medarbetarna. Ett företagsklimat som är lustfyllt och högt
i tak är mycket upp till ledaren. Genom att ta hänsyn till intern och extern kontext utvecklar
företag deras egen design av träning internt för att lära ut kulturell kompetens.
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6.1 Effektiv konflikthantering
Studien visar att konflikter är oundvikliga och en felaktig hantering kan få förödande
konsekvenser som mobbing, nyckelpersoner som slutar och ineffektivitet. En rätt hanterad
konflikt kan vara ett viktigt steg i företagets utveckling. Effektiv konfliktlösning innebär
snabb och effektiv konfliktlösning där ledarskapet spelar en mycket viktig roll. Integrerade
ledare som innehar nyckelförmågorna i studiens modell samt strategier för att snabbt ta tag i
konflikterna har de bästa förutsättningarna för effektiv konfliktlösning. Effektiv
konflikthantering bör resultera i kollektivt lärande och effektivitet.

6.2 Förslag till vidare forskning
I denna studie kan skönjas en subtil skillnad mellan män och kvinnor. Kvinnorna uttrycker en
mer naturlig inställning till konflikt. Kan det vara så att kvinnor har lättare för att sätta ord på
hur de ser på konfliktsituationer och förklarar mer ingående genom att brodera ut hur de ser
på konflikter generellt. Är det möjligen så att kvinnor innehar fler känslotentaklers och
använder dessa i sina relationer på arbetet? Kan det vara så att kvinnor är bättre på att se och
känna konflikter generellt? I denna studie är män mer rakt på sak och har inte samma behov
av att bädda in och förklara saker. Kan det möjligen inverka att kvinnorna i just denna grupp
har varit ledare längre och därför utvecklat en god konflikthantering, eller är den god för att
de är kvinnor och har de kommit så här långt i karriären för att de är just duktiga på att
hantera människor? Det hade varit intressant att se en fördelning på konflikthantering
generellt på kvinnor och män. Som vidare forskning föreslås en studie om kvinnliga väl
ansedda ledare är bättre på att hantera konflikter konstruktivt.
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Västerås: ICA.
Granberg, O. (2011). PAOU. Stockholm: Natur & Kultur.
Greenberg, J., & Baron, R. (2008). Behavior in organizations. Upper Saddle River: Pearson
Prentice Hall.

53

PA2008 Aarvaag Evalinda och Lindroth Linda

Gupta, M., Boyd, L., & Kuzmits, F. (2011). The evaporating cloud: a tool for resolving
workplace conflict. International Journal of Conflict Management Vol 22 Iss 4pp,
394-412.
Hopkins , M. M., & Yonker, R. D. (2015). Managing conflict with emotional intelligence:
abilities that make a difference. Journal of Management Development, 226-244.
Jordan, T., & Lundin, T. (2001). Att varsebli, tolka och hantera konflikter på arbetsplatsen.
Vägar att synliggöra våra utvecklingsmöjligheter. . Göteborg: Göteborgs universitet
Centrum för Arbetsvetenskap 2001:1.
Katz, N., & Flynn, L. (2013). Understanding Conflict Management Systems and Strategies: A
Pilot Study. Conflict resolution quarterly, vol 30, no. 4, 393-410.
Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2010). Psykologi i organisation och ledning. Lund:
Studentlitteratur AB.
Kotlyar, I., & Karakowsky, L. (2006). Leading conflict? . Sage Publications, 377-403.
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund:
Studentlitteratur AB.
Lovelace, K., Shapiro, D. L., & Weingart, L. R. (2001). Maximizing Cross-Functional New
Product Teams' Innovativeness and Constraint Adherence. The Academy of
Management Journal, 779-793.
Maltén, A. (1998). Kommunikation
Studentlitteratur.
Mayer,

och

konflikthantering-en

J. D., & Salovey, P. (1990). Emotional
Imagination,Cognition, & Personality, 185-211.

introduktion.

intelligence.

Lund:

Imagination,.

Rahim, M. (2002). Towards a theory of managing organizational conflict. The international
journal of conflict management, 206-235.
Rahmana , M., Uddin, M., & Rahman, M. (2016). Role of emotional intelligence in
managerial effectiveness: An empirical study. Management Science Letters, 237-250.
Schlaerth, A., Ensari, N., & Christ, J. (2013). A meta-analytical review of the relationship
between emotional intelligence and leaders’ constructive conflict management. GPIR,
126-136.
Shih , H.-A., & Susanto, E. (2010). Conflict management styles, emotional intelligence, and
job performance . International Journal of Conflict Management, 147-168.
Skjörshammer, M. (2001). Co-operation and conflict in a hospital:interprofessional
differences in perception and management of conflicts. Journal Of Interproffesinal
Care, 7-18.

54

PA2008 Aarvaag Evalinda och Lindroth Linda

Sonnentag , S., Unger , D., & Nägel, I. J. (2013). Workplace conflict and employee wellbeing: The moderating role of detachment from work during. International Journal of
Conflict Management, 166-183.
Su Juan, Z., Yong Qiang, C., & Sun, H. (2015). Emotional intelligence, conflict management
styles, and innovation performance. International Journal of Conflict Management,
450-478.
Svedberg, L. (2012). Gruppsykologi; om grupper, organisationer och ledarskap. Lund:
Studentlitteratur AB.
Thylefors, I. (2013). Konflikter. Stockholm: Natur & Kultur.
Trudel, J., & Reio Jr., T. (2011). Managing workplace incivility: The role of conflict
management styles-Antecedent or Antidote? HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
QUARERLY, 395-423.
Yin, R. K. (2011). Kvalitativ forskning från start till mål. Lund: Studentlitteratur AB.
Younyoung, C. (2013 ). The influence of conflict management culture on job satisfaction.
SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, 687-692.

55

PA2008 Aarvaag Evalinda och Lindroth Linda

Bilagor
Bilaga 1
Informationsbrev om en undersökning om konflikter och ledarskap
Du tillfrågas härmed om deltagande i en undersökning som har som mål att beskriva hur
konflikter på en arbetsplats kan hanteras på ett bra sätt. Vi vill intervjua dig som har kunskap,
erfarenhet och information för vår undersökning. Intervjun kommer att bestå av ett antal
frågor och beräknas ta ca 1 timme.
Vi är två studenter från Högskolan Dalarna som läser sista terminen på Personal- och
arbetslivsprogrammet. Som sista moment på utbildningen ska vi skriva ett examensarbete
inom ämnet konflikter och ledarskap.
Studiens syfte är att undersöka hur chefer/ledare ser på konflikter och hur dessa hanteras på
bästa sätt. Ett delsyfte är att få kunskap om hur man löser konflikter konstruktivt.
Undersökningen består av intervjuer och ska genomföras på Manpower Group AB. Vi vill
intervjua ledare som har fått höga poäng på medarbetarundersökning och undersöka om det
finns ett samband mellan en konstruktiv konflikthantering och höga poäng.
Vid intervjun kommer vi ta hänsyn till de forskningsetiska principerna, vilket innebär:




Du har rätt att vara anonym, vilket innebär att endast forskarna har kännedom om dig.
Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta intervjun och därmed rätt att
bestämma över din medverkan.
Uppgifter som samlas in behandlas konfidentiellt och resultatet kommer endast att
användas i detta forskningsändamål.

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare
Gunilla Carstensen, universitetslektor 023-77 80 92, gca@du.se för mer information.

Med vänliga hälsningar
Evalinda Aarvaag 070-782 44 11, evalinda.aarvaag@gmail.com
Linda Lindroth 070-228 82 12, lindroth-linda@hotmail.com
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Bilaga 2
Samtyckesformulär

För att använda insamlat material i samband med vår redovisning och rapportskrivning enligt
ovan behöver vi ditt samtycke.

Jag har fått skriftlig och muntlig information om studien ”Är väl ansedda ledare effektivare på
att hantera konflikter så de får en konstruktiv utgång” och har förstått vad undersökningen
handlar om och hur den ska genomföras.

Jag vet att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande
utan att behöva ange en förklaring. Jag ger mitt samtycke till att delta i studien.

……………………………………….
Ort och datum

_______________________________
Deltagarens underskrift

________________________________
Namnförtydligande
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Bilaga 3
Intervjufrågor
Namn, ålder och ort?
Vad har du för utbildning?
Hur länge har du varit chef?
Chefsrollen
Hur många medarbetare har du ansvar för?
Vilka egenskaper anser du att en bra chef bör ha?
Vilka förmågor anser du att en bra chef bör ha?
Vilken kunskap anser du att en bra chef bör ha?
Kan du beskriva dig själv som ledare?
Konflikthantering
Vad betyder ordet konflikt för dig?
Hur upptäcker du konflikter i din organisation?
Hur påverkas individ, arbetsgrupp och organisation av konflikter?
Kan du beskriva en konflikt med konstruktiv utgång?
Kan du beskriva en konflikt med destruktiv utgång?
Vad grundar sig oftast konflikter på i arbetsgruppen?
Kan du beskriva på vilket sätt ledarskapsstilen påverkar konflikthantering?
Vilka strategier använder du för att hantera olika konflikter?
Har du någon utbildning gällande konflikthantering?
Har du möjlighet att delge oss konflikthantering ifrån ditt ledarresultat?
Får du stöd/handledning i ditt chefskap för att lösa konflikter?
Om du får stöd, hur är den utformad?
Övrigt
Är det något mer som du vill berätta, som vi inte har frågat om?
Kan vi få återkomma om det finns något vi behöver tillägga?
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