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FÖRORD 

 

Vi som gjort denna studie är mycket nöjda med valet av ämne då vi genom denna fått mycket ny 

och användbar kunskap inom ett område som är ständigt aktuellt. Arbetet med studien har varit 

mycket utvecklande och spännande. Vi har båda varit involverade i skrivandet av studiens alla delar. 

Med denna studie vill vi belysa det valda ämnet och hoppas kunna skapa reflektioner hos läsaren. 

 

Vi vill först och främst tacka våra informanter för deras beredvillighet att låta sig intervjuas och för 

att de så generöst delade med sig av sina erfarenheter och sin tid. Vi vill också tacka vår handledare 

Stefan Karlsson för hans stöd, många frågor och för att han alltid fick oss att tänka ett steg till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAMMANFATTNING 

 

Vi har valt att undersöka konflikthantering inom organisationer. Syftet med denna studie är att 

undersöka hur cheferna hanterar konflikter inom organisationen och hur de upplever detta. Vi menar 

att detta är ett understuderat ämne som av många olika orsaker bör lyftas fram och undersökas närmre. 

Konflikter kan få stora ekonomiska konsekvenser exempelvis genom minskad arbetsprestation, 

sjukskrivningar och så vidare. Konflikter kan också få slitsamma konsekvenser känslomässigt och 

psykiskt. Konflikter är något som i olika grader förekommer dagligen varför ämnet i allra högsta grad 

är aktuellt. Det är något alla är inblandade i och som de flesta tycker är obehagligt att hamna i, vår 

uppfattning är att det kan bero på att få vet hur konflikter bör hanteras och varför de uppstår. Något 

av det mest anmärkningsvärda i våra resultat var hur lågt stöd som fanns för några av cheferna i dessa 

frågor. De förväntades veta hur de skulle lösa konflikterna helt själva. Detta visar enligt oss på behovet 

av större kunskap på området. 

 

Vi har intervjuat chefer från olika organisationer och utifrån deras upplevelse analyserat hur de agerat 

i dessa, för att se om vi kan identifiera de konflikthanteringsstrategier de har använt för att lösa 

konflikten. Vi har också analyserat vilka konsekvenser konflikten fått samt hur cheferna arbetade 

förebyggande mot att konflikter skulle uppstå. I den teoretiska referensramens första del redogörs för 

begreppet konflikt samt omkringliggande råden. I den andra delen är de teoretiska inslagen mer 

specifikt inriktade med områden som; konflikter inom organisationer,  identifiering av olika typer av 

konflikter, konflikthanteringsstrategier, makt samt kommunikation och ledarstilar. 

 

I våra resultat har vi sett att chefer fäster stor vikt vid själva kommunikationen mellan sig och 

medarbetarna men också hur de har fokus på hur deras medarbetare för sina dialoger sinsemellan. Vi 

har sett att några av våra informanter inledningsvis avvaktar vid konflikter för att sedan ingripa om 

konflikten fortsätter. Dessa konflikter påverkade både medarbetare och chefers välmående. Vi har 

också sett att några av konflikterna har fått konsekvenser i form av att inblandade medarbetare inte 

får lönehöjningar vid löneutvecklingssamtal och att medarbetaren i vissa fall fått byta arbetsuppgifter 

till andra uppdrag med tydligare ramar för utförandet. 

 

Att gå olika vägar för att avsluta anställningen var en av de konflikthanteringsstrategier vi kunde se. 

Exempel på förebyggande arbete för att motverka uppkomst av konflikter var: rekrytera medarbetare 

som passade i arbetsgruppen och samtala regelbundet med medarbetarna. 

Nyckelord: Konflikt, konflikthantering, kommunikation, chef, social interaktion 



Abstract 

The aim of this study is to investigate and analyse how managers deal with conflict within 

their organization and how they perceive this. 

 

Conflicts can have considerable economic consequences, for example through sick leave and a 

reduced capacity at work. Conflicts can also have strenous consequenses both emotionally and 

mentally. We all get involved in conflicts at some point, both on a personal level and in the 

professional area. Most of us find conflict unpleasant and our view is that very few people know 

how to deal with conflict, and therefore don't feel comfortable handling these. 

 

In this thesis we have analysed how four managers from different organizations have dealt 

with conflicts at their workplaces. From their statements we have analysed how they have 

interacted in the conflict and which conflict handling strategy they have used to solve the 

conflict. We want to give the reader a good survey of the chosen subject and have therefore 

chosen to have a broad theoretical frame of reference regarding the conception of conflict and 

its background causes and as we proceed through our thesis we narrow it down to the purpose of 

our study. 

 

We´ve done a qualitative study with interviews. In our results we see that our informants 

attach great importance to the communication between co-workers, but also how they see 

the co-workers communicating amongst themselves. We´ve also seen that our informants 

sometimes don´t act directly in the conflict, although all of them say that they think it is of great 

importance to deal with conflicts as soon as possible. The study also shows that conflicts could 

result in a defaulted salary raise for the co-worker and that they could even get assigned to other 

commissions with stricter regulations. We have seen how our informants work with preventing 

conflict in the workplace, and all of them stress the importance of good communication within the 

company and they clearly state that it´s not only what is being said that is important but also how it 

is said. 

We´ve noted that some of our informants lacked support from others and that they feel lonely at 

their posts. We believe that this phenomenon needs to be investigated further. 

We think that it is of great social psychological importance, considering that its core is social 

interaction and communication. 

Key words: Conflict, conflict resolution, communication, manager, social interaction 
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1. INLEDNING 

 

Konflikter och konflikthantering är något som berör alla människor i olika utsträckning såväl privat 

som i arbetslivet. Det är ett ämne som är ständigt aktuellt och ett ämne som alltmer lyfts upp till ytan 

och det har också en oerhörd räckvidd från stora internationella konflikter där exempelvis FN går in 

som medlare till den lilla konflikten som kan uppstå mellan medarbetare som kivas om vems tur det 

är att köpa kaffe på jobbet. 

 

Vi har valt att studera konflikter på arbetsplatser och mer specifikt hur chefer hanterar och upplever 

konflikter. Vi finner det viktigt att belysa detta ämne då en bättre kunskap om detta gynnar både 

medarbetare och organisation. Vi menar att konflikter, och hur dessa hanteras, påverkar 

välbefinnandet hos individerna.  Konflikter som inte löses kan orsaka stress och psykisk ohälsa hos 

medarbetaren och kan också orsaka sjukskrivningar vilket är kostsamt även ekonomiskt för både 

medarbetare och organisation. Konflikter tar därutöver också tid, energi och kan stjäla fokus från 

arbetet vilket även detta drabbar organisationen ekonomiskt på olika sätt (Maltén 1998, s. 147). 

 

Att vi har valt att belysa detta ur ett chefsperspektiv är för att vi finner det mycket intressant att kunna 

analysera hur cheferna agerar och interagerar i nämnda konflikter. Det är de som har ansvaret för 

arbetsmiljön och därigenom är de också de som ska hantera dessa konflikter och lösa dem för att få 

en väl fungerande arbetsgrupp. Detta är relevant ur ett socialpsykologiskt perspektiv då såväl 

konflikter som konflikters lösning baseras på människors interaktion med varandra och vi vill med 

denna studie beskriva och analysera hur våra informanter agerat i dessa situationer. 

 

Att vårt valda ämne är aktuellt bekräftas också av Arbetsmiljöverkets senaste föreskrift (2015:4) om 

organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö som trädde i kraft den 31 mars 2016 där konflikter tas upp 

som ett riskmoment för psykisk ohälsa på arbetsplatsen. I förarbetet till denna konstaterar 

Arbetsmiljöverket bland annat att arbetsgivare ska bedöma risken för ohälsa i konflikter och 

förebygga dessa. 

 

Vi menar dock inte att konflikter enbart är av ondo utan vi tror också att en konflikt som hanteras på 

ett bra sätt och löses väl kan stärka såväl organisation som medarbetare och göra att man framöver 

arbetar på ett bättre och effektivare sätt och konflikthanteringen blir därmed ett viktigt verktyg för att 

utveckla och förbättra organisationen. 
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1.1. Syfte, frågeställningar och studiens avgränsning 

 

Syftet med vår studie är att beskriva hur chefer hanterar konflikter inom organisationen och hur de 

interagerat i dessa. Vi undersökte hur de handskats med konflikter och hur de då interagerat i 

situationen. Anledningen till att vi valt att belysa detta ur chefernas perspektiv är för att de är 

ansvariga för att konflikten löses. Vi utgick också ifrån att dessa troligtvis hade mer erfarenhet av 

konflikter på arbetsplatsen än vad enskilda medarbetare haft. 

 

Frågeställningar 

 

Hur har chefen agerat/interagerat i konflikten? 

Vilka konsekvenser har konflikten resulterat i? 

Vilka olika konflikthanteringsstrategier kan vi se, vad skiljer dom åt? 

 

Om, och i så fall hur arbetar cheferna förebyggande mot att konflikter uppstår? 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Centrala begrepp 

 

Med konflikt avser vi i denna studie exempelvis meningsskiljaktigheter eller problem som lett till 

någon form av aktion från våra informanter. Vi kommer att gå djupare in på begreppet konflikt i vårt 

teoriavsnitt. Med konflikthantering menar vi att chefen på något sätt agerar för att konflikten ska lösas 

för de berörda parterna och hur de sedan går vidare efter denna. Även detta begrepp kommer vi att 

fördjupa och förtydliga i vårt teoriavsnitt. 
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1.3. Disposition 

 

I den teoretiska referensramens första del redogörs för begreppet konflikt samt övergripande 

teoretiska inslag inom det aktuella området för att öka förståelsen i ämnet. I den andra delen av den 

teoretiska referensramen finns teoretiska bidrag bland annat gällande konflikter och 

konflikthantering inom organisationer. Vidare följer metodavsnittet i vilket val av metod motiveras 

och tillvägagångssättet för studiens genomförande redogörs. Där diskuteras också de 

forskningsetiska övervägandena. Därefter analyseras empirin i förhållande till de teoretiska 

bidragen och slutsatserna redogörs, detta görs under rubriken analys och resultat. I den sista delen 

av studien förs en avslutande diskussion. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM OCH TIDIGARE FORSKNING 

 

Vi har valt att ge vår teori en bred bas för att sedan tratta ner inriktningen mot mer konkreta områden, 

detta gör vi för att ge en löpande röd tråd genom hela studien. På detta sätt ger vi läsaren ett 

helhetsgrepp kring fenomenet. Vår teoretiska referensram är uppdelad i två delar. I den första delen 

redogör vi för definition av begreppet konflikt, orsaker och bakgrund till konflikter samt 

konflikträdsla för att ge läsaren en god överblick i ämnet. I den andra delen berör vi våra teoretiska 

utgångspunkter för konflikter inom organisationer och konflikters olika karaktärer. Vidare i denna 

del redogör vi för teoretiska utgångspunkter för ledarstil, konflikthantering inom organisationer. Vi 

kommer främst att använda oss av följande  rubriker som utgångspunkt för vår analys: orsaker till 

konflikters uppkomst, het eller kall konflikt, kompromiss som konfliktlösning, ledarskap och 

kommunikation, chefer och konflikthantering. Dessa rubriker berör viktiga delar för att vi sedan  

vidare kunna analysera vår empiri för att slutligen kunna uppfylla vårt syfte med studien. 

 

 

Då vi hittat ytterst begränsat med tidigare forskning kring vårt valda ämne så ligger den forskning  

som vi hittat inbakat i teoriavsnittet tillsammans med övrig teori som vi använt. För att finna såväl 

våra böcker som vårt elektroniska material har vi bland annat använt följande sökord: konflikt, 

konflikthantering, chef, ledarskap, kommunikation, conflict resolution, management, 

kommunikation, interaktion. Böckerna är hämtade från universitetsbiblioteket. 

 

 

 

2.1 Definition av konflikt samt orsaker till konflikters uppkomst 

 

 

2.1.1 Definition av begreppet konflikt 

 

Ordet konflikt stammar från latinets conflictus och betyder sammanstötning, tvist eller motsättning. 

Konflikter kan vara såväl stora som små och också av varierande vikt. En av de moderna 

socialpsykologerna, Kurt Lewin (1951) beskriver konflikter som ”en kollision mellan olika kraftfält) 

och han menar också att konflikter kan vara både positiva och negativa. (Axelsson & Thylefors 2013 

s.18)   
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Konflikter är oundvikliga eftersom alla individer i någon mån har möjlighet att tänka och agera själva 

(Thylefors 2012, s. 34). Vad är egentligen en konflikt? Lennéer Axelsson och Thylefors (2012, s. 13) 

förklarar att ordet konflikt kort kan beskrivas som en intressemotsättning. De refererar även till andra 

forskare som belyser olika delar av konflikten som grund för sin definition. Dessa har antingen 

konsekvenserna av konflikten eller innehållet av konflikten som grund för sin definition. 

 

Maltén (1998, s.145) säger att: ” En konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller annan 

oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller personlig stil.” 

Han exemplifierar sedan sitt resonemang med hur arbetsledaren och den anställde kan ha olika sätt 

att se på verksamhetens utveckling. Ordet konflikt kan kännas starkt laddat och vi har även diskuterat 

sinsemellan vad vi menar med begreppet och diskuterat oss fram till att det inte nödvändigtvis 

behöver vara stora, dramatiska kollisioner utan även kan vara mindre motstridigheter men att man 

inte kommer överens och att man istället för att acceptera att man inte är ense fortsätter och bär på 

detta. Man kan säga att man inte kommer överens ens om att man inte är överens. 

 

Vad som definieras som en konflikt kan variera stort, eftersom vi är olika känsliga för vad vi upplever 

som en konflikt. De flesta problem vi stöter på innehåller oftast inte konflikter. För att uppnå ett 

balanserat liv behöver vi enligt Blomberg (1977 refererad i Thylefors 2012, s. 37) ha ett balanserat 

liv inom områdena ”lek, arbete, sex, andlighet”. En person som inte har en god balans mellan dessa, 

utan endast ägnar sitt liv åt sitt arbete, blir små konflikter gigantiska medan de som har en god balans 

upplever samma konflikt som en bagatell. De har andra områden i sitt liv där de känner trygghet och 

är därför inte lika sårbara. Detta bidrar till också till en kapacitet att kunna tolerera konflikter inom 

olika sfärer, utan känslan av att livet bryter samman när man hamnar i en konflikt. Dessutom ger det 

ett perspektiv på vilka konflikter som är viktiga att engagera sig i, och vilka man väljer att avstå. 

 

Enligt Lennéer Axelsson och Thylefors (2012, s. 17) handlar konfliktlösning och konflikthantering 

om olika saker. De menar att det är ovanligt med lösningar på konflikter där alla inblandade blir 

tillfreds. Dock gör de bedömningen att kompromisser kan betraktas som en lösning. Vad gäller 

hantering av konflikter syftar detta också till ett förebyggande arbete mot konflikter. Ett förebyggande 

arbete, både inom arbetslivet såväl som privatlivet, skapar större förståelse för vad som kan skapa en 

konflikt. En ökad förståelse hos parterna reducerar riskerna för att en konflikt ska uppstå. Dessutom 

har varje individ egna sätt att försöka lösa konflikter, det kan ske mer eller mindre medvetet och mer 

eller mindre framgångsrikt (Lennéer Axelsson & Thylefors 2012, s. 17). Varje individ tar också 

lärdom av andras sätt att agera i sina konflikter för att utveckla sin egen förmåga att hantera konflikter. 
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Detta görs genom att observera hur andra svarar och beter sig i sina konflikter (Lennéer Axelsson 

2012, s. 59). 

 

2.1.2. Orsaker till konflikters uppkomst 

 

Konflikter mellan individer kan uppstå då vi upplever att andra hindrar oss från att nå våra mål. Vi är 

ofta beroende av ett välfungerande samspel med andra för att uppnå det vi vill. Val som personer i 

vår omgivning gör, påverkar också våra egna val. När dessa val sammanstöter i en konflikt sätts våra 

mål i perspektiv och värderas (Thylefors 2012, s. 27). 

 

Konvergerande konflikter innebär att det är flera personer som konkurrerar om samma sak 

exempelvis materiella ting, samma partner eller förmåner. Konflikter av detta slag grundar sig i att vi 

har någon slags likhet med den andra personen. Däremot kan beroendet av andra människor också 

vara inbillat. Det är vanligt att människor uttrycker att de inte kan ägna sig åt det de vill göra, 

exempelvis sitt drömyrke, på grund av att någon annan i arbetslivet eller privatlivet hindrar dem från 

detta, enligt Thylefors ( 2012, s. 27).  De menar att det istället ofta handlar om individuella val, att 

människor avstår från något på grund av att det kan göra dem mindre omtyckta. 

 

Vårt engagemang i konflikten blir olika högt beroende på om konflikten grundar sig i något vi har 

intresse för utifrån våra behov eller utifrån våra önskningar. Handlar konflikten om något vi har 

intresse för utifrån våra behov för att må bra fysiskt eller psykiskt, blir engagemanget högre menar 

Thylefors (2012, s. 28f). ”Det paradoxala är att ju mer vi går in i en konflikt, desto mer erkänns 

beroendet. Och ju mindre vi tar upp konflikter, desto mindre testas det faktiska beroendet” (citat  

Thylefors 2012, s. 29). Vidare menar de att detta också bör återspeglas i konflikthanteringen, eftersom 

det är grunden i konflikten. Därför är det mer lönsamt att fokusera på detta än de faktiska uttrycken 

för konflikten. Hotas våra behov tenderar vi att försvara oss på ett destruktivt sätt, vilket minskar våra 

möjligheter att räta ut problemen (Thylefors 2012, s. 27). 

 

Thylefors (2013, s. 133) pratar också om att det kan uppstå konflikter när det inte ges utrymme för 

att prata kollegor emellan eller anställd och chef. Det som händer då är att det kan vara olika små 

störningsmoment som läggs ihop för att slutligen kulminera i en konflikt trots att de alla var för sig 

bara var småsaker och det här kallar Thylefors kumulativa konflikter. Dessa kan man förhindra om 

genom att till exempel göra tid för enkla fikastunder under dagen eller också hålla regelbundna, 

återkommande möten där medarbetare kan lyfta saker och diskutera dessa. 
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En maktkamp kan uppstå mellan människor som har olika värderingar och olika uppfattningar om 

vad som är rätt och fel, när de ska ta gemensamma beslut. Konflikter som grundar sig i individers 

olikhet kallas divergerande konflikter. Det är en nödvändighet att kunna samarbeta med andra, om vi 

kan samarbeta väl minskar riskerna för konflikter. Anpassningen får dock inte ske på för stor 

bekostnad av våra egna viljor. Vare sig människor inom arbetsgrupper eller relationer mår bra av att 

underkasta sig andra på för stor bekostnad av sina egna värderingar (Lennéer Axelsson 2012, s. 39). 

 

Nyanställda personer, nya gruppmedlemmar och liknande avvaktar oftast inledningsvis med att 

konfrontera andra. Detta kallas enligt Lennéer Axelsson (2012, s. 42f) situationsbetingad 

konfliktkänslighet. Det blir i dessa fall frågan om hur under lång period vi kommer att träffas och hur 

ofta det kommer att ske, för att göra en uppskattning av toleransnivån. Förmågan att kunna hantera 

exempelvis kollegor vi träffar dagligen, som är våra motsatser, är av stor vikt för en god långvarig 

relation. Därför är det vanligt vid nyanställningar rekrytera människor vars personliga egenskaper 

bedöms passa med de andra på arbetsplatsen. Att det skulle vara en fördel att rekrytera likasinnade 

personer, finns det däremot många som säger emot. 

 

De människor som delar gemensamma uppfattningar får starkare känslor för varandra enligt 

balansteorin. Det är mindre krävande att vara kring människor som är lika oss själva än tvärt om. Om 

det efter en längre tids relation mellan individer eller grupper framträder stora olikheter, ifrågasätts 

upplevelsen av samhörighet, detta påverkar också känslorna för den/de andra. Då ökar riskerna för 

konflikter. Därför kräver dessa relationer mer av individen gällande reflektioner och diskussioner 

(Lennéer Axelsson 2012, s. 50). Tankeprocesser om vem som bör anpassa sig till vem skapas. Extra 

sårbara i dessa situationer är de som är osäkra i exempelvis sin yrkesroll. 

 

2.1.3. Konflikter är kulturellt betingade 

 

Enligt Dauns (1989 refererad i Thylefors 2012, s. 21) uppfattning är svenskar i högre grad än andra 

måna om att ha en bra relation till andra, samt att svenskar är mer beroende av hur vår omgivning 

uppfattar oss än vad andra är. Detta baserar han på nationella och internationella studier. Vidare menar 

han att svenskar exempelvis undviker samtalsämnen som det kan ge upphov till konflikt och att de 

istället kan ta ut sitt behov av att hävda sig i jobbet, idrottsutövning eller i sitt sätt att köra bil och så 

vidare. Svenskar vill undvika konflikter men att vara allt för passiv ger uppfattningen av att vara 

tafatt. Personer som är inblandade i konflikter kan betraktas fungera sämre i sociala sammanhang, 

eftersom konflikter anses vara störande. Med detta synsätt menar Thylefors (2012, s. 21) att fokus 

läggs vid de negativa aspekterna av en konflikt, konflikter kan också vara utvecklande. 
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Det finns olika regler inom olika kulturer för hur vi talar med varandra, olika kommunikationsmönster 

enligt Thylefors (2012, s. 24). De anger ett exempel som belyser detta väl. I vissa kulturer uppfattas 

någon som avbryter en talande person som engagerade i samtalsämnet. I dessa kulturer kan det finnas 

en högre acceptans att respondera snabbt och med hög röst. I den kultur vi är vana är det otrevligt att 

avbryta någon som talar och vi är försiktiga i våra uttryck vare sig det gäller glädje, sorg eller bråk. I 

diskussioner förväntas personer i  vår kultur yttra våra åsikter, görs inte detta kan de betraktas som 

ointresserade och respektlösa.  I asiatiska kulturer är det å andra sida så de visar respekt för personen 

de talar med, nämligen att inte uttrycka avvikande åsikter. Thylefors (2012, s. 25) menar att det skulle 

vara onaturligt och förvirrande att härma efter andra kulturers kommunikationsmönster. 

 

Generellt kan man säga att det ingår färre risker i att ha konflikter med dem vi har ytliga kontakter 

med än med de vi har djupare kontakt med. Acceptansen för var konflikten får ske, vad den får handla 

om samt hur man får uttrycka sig i konflikten varierar mellan olika kulturer (Thylefors 2012, s. 24). 

 

2.1.4. Konflikträdsla 

 

Rädslan för att ta konflikter kan grunda sig i en ångest för vilka konsekvenser konflikten kan få.  

Ångest beskrivs av Thylefors (2012, s. 34f) som en rädsla för något oklart, till skillnad från rädsla när 

det är fastställt vad man är rädd för. Konflikträdsla kan handla om en ångest för relativt osannolika 

följder. Som att kontakten kommer att brytas efter en konflikt, att bli betraktad som elak eller att den 

man har konflikten med kommer begå självmord. Oftast finns valet att gå in i en konflikt eller att 

välja att avstå. Att avstå från konflikten kan innebära frid i tillvaron men ett fortsatt beroende. Att gå 

in i en konflikt för att klargöra sina egna ståndpunkter kan bidra till en känsla av frihet, att våga vara 

den man är. Oklarheter i vem man egentligen är många gånger utmaningen när konflikter ska hanteras 

(Thylefors 2012, s. 35). 

 

 

2.2. Konflikter och konflikthantering inom organisationer 

 

2.2.1. Den komplexa organisationen 

Tittar man på organisationen som sådan så har dess komplexitet ökat väsentligt och det tillkommer 

ständigt nya former av tjänster. Vi lever i ett samhälle där det också ställs stora krav på samarbete 

människor emellan och det ökande kunskapsbehovet gör att det ställs höga krav på arbetare och dessa 

interaktioner. Genom denna kan man se ett det finns ett större behov av uppföljning av hur 
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organisationen fungerar och detta kan bli en frustration för chefspostinnehavaren som då kan öka 

kontrollen av medarbetarna varpå dessa då i sin tur känner sig övervakade och följaktligen reagerar 

negativt på detta. Detta kan få till följd att fler konflikter kan uppstå och således ökar kraven för både 

chefer och med på att kunna hantera dessa situationer. (Ahrenfelt & Berner s.14) 

 

Alvesson ( 2014, s. 37f) talar om att det mer och mer kommer fram tankegångar som rör att det 

centrala i organisationen inte är organisationen som sådan utan de människor som agerar och 

interagerar inom denne och menar att det är deras betydelser och definitioner av situationer samt deras 

intentioner inom densamme som bildar huvudpunkten i organisationens verksamhet. Detta synsätt är 

en metodologisk individualism, menar han, och säger att förståelse av denne grundas i hur 

medarbetarna ser på sin omvärld och hur de fyller sin situation med mening. Kritiken mot detta är att 

man överdriver vikten av och läser in för mycket i såväl den enskildes som gruppens meningar och 

tankar. 

 

2.2.2. Konfliktens pris 

 

En konflikt kan vara kostsam ekonomiskt, känslomässigt och psykiskt för såväl medarbetare som 

organisation. Tittar man på det ur organisationens synvinkel så kan man säga att ett en organisation 

delvis består av energi, denna energi är den rent mänskliga energin som riktas mot eller ifrån arbetet. 

Konflikter kan dränera medarbetarnas energinivåer och deras arbetstid ägnas mer åt konflikten än 

arbetet och blir därmed också kostsamt rent ekonomiskt för företaget. (Ahrenfelt & Berner, 1996, s. 

19) Detta drabbar ju också medarbetaren vars mående påverkar såväl hen som kollegor och 

arbetsplats. Ahrenfelt och Berner (1996, s.20)  säger också att: ”Konflikter är troligtvis den mest 

underskattade av alla orsaker till minskad produktivitet för en arbetsgrupp”. 

 

Man talar ofta om personalekonomi och det så kallade humankapitalet, man ser personalen som en 

investering och en konflikt som inte löses kan leda till sjukskrivning och ibland också till att 

medarbetaren slutar. Båda dessa scenarier är dyra för arbetsgivaren då det kostar pengar att ersätta en 

medarbetare och kostnaden för att, i det senare fallet, lära upp någon ny till en tjänst där man också 

kanske redan investerat ekonomiskt i den tidigare arbetstagaren genom utbildningar och dylikt 

(Ahrenfelt & Berner 1996, s. 21). 

 

Med detta sagt så kan en konflikt också ge energi och kraft och skapa nya band mellan såväl chefer 

och medarbetare som medarbetare sinsemellan, detta under förutsättning att konflikten löses 

(Ahrenfelt & Berner 1996, s. 22). 
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2.2.3. Konfliktlösning inom organisationer 

 

Konflikter inom en organisation har stor inverkan på arbetsprestationer. Inom alla organisationer finns 

det konflikter, stora och små. Det är därför viktigt att arbeta förebyggande mot att konflikter ska 

uppstå och att dessutom dra nytta av den förekomna konflikten. Genom att ta med sig erfarenheten 

av konflikten kan inställningen förändras när det uppstår nya konflikter. En konflikt kan också bidra 

till utveckling om de inblandade på djupet försöker förstå vad den handlar om menar Fritchie & Leary 

1998 s, 15-17). Vissa människor skapar konflikter för att visa sin höga status menar de. Målet är i 

dessa fall inte att få igenom en egen vilja i något specifikt, även om det av andra människor kan vara 

orsaken till att de skapar konflikter . De flesta som är inblandade i en konflikt finner detta obehagligt 

och känner sig inte tillfreds. Trots att individen kan förstå vad konflikten handlar om kan känslorna 

kring den vara svåra att hantera. 

 

Vanligt är att i förstahand söka en syndabock som får ta skulden för konflikten, som känslorna kan 

dräneras på. Finns ingen syndabock upplevs känslorna mer besvärliga (Fritchie & Leary 1998, s. 15-

16). För att lösa en konflikt krävs kunskap om vad som göder den. Konflikten blir inte löst om den 

rinner ut i sanden, det krävs alltså agerande för att lösa densamme. (Fritchie & Leary 1998, s. 18). 

 

Överenskommelse nås inte genom ett sansat samtal mellan parterna eftersom deras emotioner är 

inblandade. Lösningar av konflikter som inte tar hänsyn till båda parter leder ofta till att konflikten 

förvärras. I det första steget bör man ta hänsyn till respektive parts upplevelse av konflikten menar  

Fritchie och Leary (1998, s. 20). Vidare menar de att den subjektiva sfären innehåller beteende, 

attityder samt uppfattningar. Alla dessa delar måste beaktas för att lösningen av konflikten ska bestå, 

istället för en provisorisk lösning. Att utvecklas av konflikten och ta lärdom av den, är ytterligare 

något som har inverkan på en långsiktig lösning av konflikten. För i en konflikt ges möjlighet till att 

få insikt i hur det egna beteendet uppfattas av vår omgivning. Dessutom går det att få insikt i hur väl 

arbetsgruppen fungerar tillsammans (Fritchie & Leary 1998, s. 22). 

 

 

2.2.4. Het eller kall konflikt 

 

Fritchie och Leary (1998, s. 31f) skiljer olika typer av konflikter från varandra. Konflikterna delas in 

i heta eller kalla konflikter. De gör det med utgångspunkt i modell av Glasl från en kongress i Holland 

1980. 
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En het konflikt innehåller en aggressivare framtoning med grövre språkbruk än i kalla konflikter.  

Fritchie och Leary (1998, s. 32) listar tio faktorer som kan styrka att konflikten är het. Om någon eller 

några av faktorerna som är involverade  är sannolikheten stor att konflikten är het. Det första handlar 

om att det förekommer en tävlingsinstinkt att vinna kampen om sina mål. Det andra handlar om att 

arbetstagare uppger att de hamnat i konflikten för befattningens skull, för att säkra maktpositionen 

eller liknande. Dock kan ofta dessa motiv ofta uppges för att dölja mer cyniska motiv.  Det tredje 

handlar att ha agerat med motiv utifrån sina höga ideal utan att ta hänsyn till hur detta påverkar 

omgivningen. Fler faktorer kan vara att personer tappar kontrollen och får utbrott, eller att det är högt 

tempo i konflikten vilket kan leda till missförstånd. Detaljer får oproportionerligt stor uppmärksamhet 

och parterna analyserar bagateller. Att göra medvetna val för att träffa personen man bråkar med är 

vanligt. Lika så att tro på falska rykten som figurerar. 

 

En kall konflikt är mindre märkbar och mer diskret. Även de närmsta kollegorna kan undgå att 

uppfatta att det förekommer en konflikt mellan parter i arbetsgruppen. Därför är det heller inte tal om 

några rykten. Kalla konflikter innehåller ganska mycket motsatsen mot vad hårda konflikter.  Fritchie 

och Leary (1998 s. 36) skriver följande: ”I en långvarig kall konflikt kan klimatet vara konstant kyligt 

med perioder av frostig fientlighet. Människor kan arbeta i samma rum eller byggnad i flera år under 

nästan hatisk tystnad”. Parterna signalerar tydligt sitt ointresse för varandra. Parterna ger också sken 

av att inte tå åt sig av syrliga kommentarer för att visa att de har viktigare saker för sig. Till skillnad 

från i en het konflikt, arbetar parterna i en kall konflikt aktivt för att inte stöta samman (Fritchie och 

Leary 1998, s.35-37). 

 

 

2.2.5. Kompromiss som konfliktlösning 

 

Inom arbetslivet är det vanligare att försöka lösa konflikter genom att kompromissa, genom att mötas 

på halva vägen (Lennéer Axelsson 2012 s, 252). Dessutom är människor mer benägna till att vilja 

kompromissa på arbetet jämfört med i privatlivet. ”En kompromissande person ger upp mer än den 

som har en dominerande/tävlande eller en samarbetande konfliktstil. Men han/hon ger inte upp lika 

mycket som den anpassande/underordnande” (citat Lennéer Axelsson 2012 s, 253). Det finns olika 

grader av kompromissar. Om kompromissen innebär att båda parter avstår sina högsta önskningar 

innebär detta att ingen av parterna vann.  Det finns också kompromisser av lägre grad, som innebär 

förhandlingar där parterna inte förlorar på samma sätt. Kompromisser är ett effektivt sätt att reducera 

spänningar. Däremot finns också nackdelar med att lösa konflikter genom kompromisser. Ett resultat 
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av att ständigt behöva möta andras viljor och att aldrig få den egna vilja igenom fullt ut, kan orsaka 

ett ständigt klagande som grundas i besvikelsen. När exempelvis arbetstagaren  tvingas vika sig i 

viktiga frågor, övergår besvikelsen till konflikter som kan betraktas som smågnabb. Vilken relation 

parterna har spelar också en avgörande roll för hur stort engagemang lösningen av konflikten kräver 

också för hur stort engagemang vi är villiga att lägga ner på konfliktlösningen (Lennéer Axelsson 

2012 s, 255). 

 

Lennéer Axelsson (2012 s, 257) har gjort en avgränsning mellan vad hon kallar den funktionella 

kompromissen och den räddhågsna kompromissen. Den funktionella kompromissen tillämpas när 

någon av parterna viker sig av välmening för den andra, eller när denna lösning uppfattas vara den 

enda genomförbara. Människor som har förmåga att lyssna på varandras argument och resonera kring 

detta på ett sansat sätt, har ofta uppnått mognaden som krävs för att lösa konflikten funktionellt. 

Funktionella kompromisser förekommer oftast i stabila arbetsgrupper. I en räddhågsen kompromiss 

tar individen ofta åt sig av argumenten personligen och begränsar uttryck för sin egen personlighet 

(Lennéer Axelsson 2012 s, 257). 

 

2.2.6. Ledarskap och kommunikation 

 

Ledarskap är ett stort ämne som alltmer diskuteras och framhävs.  Alvesson (2014, s. 61) menar dock 

att de som framhäver just detta har ett eget intresse av att ledarrollen förstärks och belyses. Han säger 

om ledarskapet att: ” Ledarskap kan definieras som förmåga att få folk att något så när frivilligt och 

med viss entusiasm följa ledaren”. Detta menar han skiljer ledarskap från chefskap. På arbetsplatsen 

kan man dock inte ha en fullständig frivillighet då det finns regler och arbetsbeskrivningar att hålla 

sig till. Men han menar att en god ledare kan entusiasmera och motivera sina anställda så att de följer 

honom. (Alvesson 2014, s. 63). 

 

Malten (1998, s. 107f) visar hur man, när man tar ett socialpsykologiskt perspektiv på en chef, istället 

för att fokusera på hur chefen är som person, tittar på vad ledaren faktiskt gör, hur denne agerar, 

interagerar och kommunicerar. Han menar också att den kompetente chefen har två roller som hen 

bör behärska. Den förste av dessa är dels att planera, strukturera och skapa en kreativ vision av vad 

det faktiska arbetet innebär på varje specifik arbetsplats, en så kallad uppgiftsorienterad roll men hen 

har också en roll där hen ska vara kommunikativ, visa omtanke om personalen och skapa ett öppet 

och kreativt arbetsklimat där hen handleder och gör medarbetare delaktiga i arbetsprocessen, en så 

kallad personorienterad roll. 
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Maltén (1998, s.78f) visar också på vikten av att man i en arbetsgrupp bör ha möjlighet att träffas och 

diskutera sinsemellan. Han listar fem olika syften med dessa träffar som bör ske regelbundet. Dessa 

syften är för att kunna diskutera och ventilera kring kommande uppdrag i arbetet, göra utvärderingar 

av tidigare uppdrag- hur de lyckats eller misslyckats och vad som bör göras annorlunda nästa gång, 

målbestämning framåt, att gruppen lär känna varandra och kunna se de olika personligheterna i 

gruppen och därigenom får en starkare gruppkänsla och för att kunna se behovet av vidareutbildning 

inom gruppen. 

 

Maltén (1998, s. 37) menar också att kommunikation är det kanske viktigaste medlet för ett gott 

samspel. När han talar om kommunikation, menar han att detta inkluderar både det talade språket 

såväl som kroppsspråk och han menar också att man kan se denna kommunikation som en transaktion 

där man kan se samspelet mellan de kommunicerande som ett utbyte av information och meningars 

innehåll. Han visar också på att det finns två olika delar i kommunikationsförloppet och kallar dessa 

för innehållsdel och betydelse/relationsdel. Den förste av dessa, innehållsdelen gäller det som sägs 

och är till största delen bestående av ord. Den andra, betydelse/relationsdelen är hur dessa ord sägs 

och dessa, menar han, kan vara symboliska signaler. Han menar också att det i en socialpsykologisk 

kontext är rimligt att se på relationen och transaktionen mellan ledare och medarbetare som centrum 

när man definierar ledarskap. 

 

När Maltén (1998, s. 117) talar om ledarskapsstil så menar han att den byggs upp av såväl utbildning 

inom ledarskap såväl som erfarenheter av detta och menar att ledarskapet är både föränderligt och 

kraftfullt. Maltén (1998, s. 139) säger: ”Ledarskap innebär att sätta igång och vidmakthålla en 

kontinuerlig grupp-process, att vara katalysator för individers och gruppers utveckling, så att 

uppställda mål kan uppnås i ömsesidig samverkan”. 

 

2.2.7. Chefer och konflikthantering 

 

Chefer ägnar en stor del av sin arbetstid åt konflikthantering. Thylefors (2012 s, 293) menar att chefer 

som arbetar för samverkande mellan ledning, chefer och medarbetare oftare når fram till lösningar av 

problem som blir bestående. Vidare menar hon att detta skiljer sig från chefer med auktoritärt 

ledarskap. Det är dock enklare att tillämpa auktoritärt ledarskap än ett samverkande. Ett samverkande 

ledarskap ställer högre krav på chefens förmåga att vara flexibel och trygg i sig själv. 

 

För att ledningen ska kunna driva igenom sin vision krävs starka chefer. Att vara stark som chef 

förknippas ofta med en auktoritär ledarstil men detta är ett stort misstag enligt Thylefors (ibid). DE 
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menar istället att eftersom en samverkande chef balanserar intressen och behov från hela 

organisationen löser hen följaktligen problem på ett sätt som håller längre. 

 

Beroende på konfliktens kärna finns det olika uppfattningar kring vem som har beslutsrätt. Chefen 

har rätt att ta beslut kring arbetets organisation men också i ingripande av konflikter medarbetare 

emellan. Denne besitter en legitim makt att kunna ta beslut. Chefen måste göra en avvägning hur 

detta ska göras då denne ska ingripa. Thylefors (2012, s. 294) förespråkar att den bästa lösningen 

många gånger kan vara att chefen ber sin egen chef att ingripa. Extern hjälp kan bidra med att utjämna 

den ojämna maktfördelningen som kan föreligga, i synnerhet om konflikten är mellan arbetstagare 

med olika grad av formell makt (Thylefors 2012, s. 296). Ett tidseffektivt sätt är dock att chefen på 

plats löser konflikten själv istället för att kalla in extern hjälp. Ytterligare en fördel är att denne ofta 

känner till mer om kringliggande omständigheter. Däremot så förutsätter detta en förmåga att kunna 

hålla sig objektiv, även i konflikter mellan medarbetare där chefen har en bättre relation med ena 

parten ( Thylefors 2012, s. 294). 

 

När konflikter uppstår på en arbetsplats måste chefen göra en avvägning om hur mycket denne ska 

låta sig påverkas av de olika parterna eller om chefen själv ska ha enhällig makt att bestämma  

(Thylefors 2012, s. 87). ”I en konflikt har vi således två saker att ta hänsyn till: 1. Att nå en uppgörelse 

som tillfredsställer egna behov och mål. 2. Att bibehålla en önskvärd relation till den eller de andra.” 

(Thylefors 2012, s. 90). 

 

Poitras J et al (2015 107f) beskriver i sin rapport tre olika underkategorier som kan ses parallellt med 

konfliktprocessen och som en chef/arbetsledare behöver kunna hantera för att kunna medla och lösa 

konflikten. Den första av dessa är det kognitiva stadiet, vilket kan beskrivas med parternas 

uppfattning och medvetenhet om konfliktsituationen. Den andra är det affektiva stadiet, exempelvis 

stressen och fientligheten situationen kan utlösa och den tredje är konfliktbeteendet som kan sträcka 

sig från att vara helt passiv och inte agera alls till att vara öppet aggressiv. 

 

Inom den kognitiva delen så är det viktigt att chefen förstår de olika sidorna, det är viktigt att det 

framgår för medarbetaren att chefen förstår vad som är viktigt för dem. Ett sätt att göra detta på är att 

ställa frågor och be medarbetarna berätta sin sida då det visar att chefen är intresserad av deras 

synpunkter på den uppkomna situationen. 

 

Det är också av vikt att hen kan identifiera de underliggande problemen och således kan definiera det 

verkliga problemet. (Poitras J et al 2015, s.108)  Det är inte alltid konflikten gäller det som är uppe 
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till ytan just då, ofta finns det bakomliggande orsak/er och dessa får man gräva lite djupare för att få 

tag i och sedan kunna åtgärda. Ahrenfelt & Berner (1996, s. 32f) liknar konflikten vid en lök där man 

genom att gå igenom de olika lagren och skala av dessa kommer till konfliktens kärna, det faktiska 

problemet, och därigenom således kan lösa densamma. 

 

För att tydliggöra och medvetandegöra vad konflikten egentligen handlar om så menar Malten (1998, 

s. 155) att man bör göra en fullständigt öppen konfliktanalys för att belysa de bakomliggande 

orsakerna men också visa vart konflikten är idag. När man gör konfliktanalysen är det viktigt att alla 

berörda görs till del av denna, att de får komma till tals och bli lyssnade till för att nå ett djupare 

resultat i konfliktlösningen. Detta bygger upp självaktningen hos både arbetsgruppen som individen 

och man når sedan lättare en samförståndslösning där de flesta kan stå bakom och vara nöjda med 

besluten som leder fram till konfliktlösningen. 

 

Konflikter triggar ofta negativa emotionella responser vilket kan blockera lösningar enligt Poitras et 

al (2015, s. 108f). Chefen bör inte bortse från medarbetarnas känslor utan istället försöka att använda 

dessa emotioner så att de istället blir en del av konfliktlösningsprocessen. Ett sätt att göra detta på 

kan vara att tillåta att parterna får uttrycka sina känslor tidigt i processen, för att sedan upprepa dessa 

uttryck, eller hjälpa medarbetaren att uttrycka dessa i mer balanserade uttryck så att de inte ytterligare 

haussar upp konflikten. 

 

Till sist pratar Poitras et al (2015, s. 108f) om beteendemönstret inom konflikten, det är lätt att 

parterna skuldbelägger varandra och tror att den andra sidan vill dem illa och att de inte förstår. Här 

rekommenderas då att man försöker se det ur den andres perspektiv, chefens uppgift här blir att de 

inblandade ska få inblick i hur motparten känner och tänker och därigenom få förståelse för hur den 

andre agerar och varför hen agerar som hen gör i den uppkomna konflikten. De uppmuntras sedan till 

att lösa konflikten frivilligt, då dessa överenskommelser är starkare än framtvingade, då detta också 

gör att båda parter känner att de fått ut något av lösningen. 

 

De menar också att det är av vikt att chefen ser till att dessa lösningar implementeras i verksamheten 

för att verkställa konfliktlösningen och detta görs också i förebyggande syfte för att undvika att 

konflikten uppstår igen. (Poitras et al 2015, s.110) 
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2.2.8. Extern konflikthantering 

 

När en konflikt mellan parter kommit till en punkt att dessa själva är inkapabla att hitta en lösning är 

det läge att ta extern hjälp. För att den utomstående personen ska kunna lösa problemet skaffar denne 

sig förståelse för vad problemet handlar om, försöker få till en dialog mellan parterna, för att slutligen 

hjälpa dem att nå fram till en överenskommelse (Thylefors 2012, s. 205). För att parterna ska sluta 

fred kan den tredje parten behöva medla mellan dem, förhandla mellan dem eller utreda om det 

föreligger missförstånd som grund till konflikten (Thylefors 2012, s. 306). 

 

Konsulter som arbetar med konflikthantering arbetar ofta med tre olika områden som kallas ramavtal, 

samarbetsavtal samt arbetsavtal (Thylefors 2012, s. 297). Inom det första området kartläggs 

problemet som ska lösas, vad som ska uppnås med insatsen. Dessutom planeras var det ska 

genomföras och under hur lång tid det får ta. Är det en omfattande konflikt som skall lösas är det 

klokt att precisera ett tydligt, skriftligt kontrakt om detta. Vid utformningen av ramavtalet har 

konsulten goda förutsättningar att observera hur maktförhållanden och kommunikationen ser ut på 

arbetsplatsen, men också hur professionellt uppförande aktörerna har. Kontraktet är bindande även 

om beslutsfattaren säger upp sig från sin tjänst innan konflikten är löst. Om parterna inte efterföljer 

reglerna har konsulten rätt att avbryta uppdraget. Konsulten formulerar sedan regler angående 

konflikthanteringen i det muntliga samarbetsavtalet. Reglerna formuleras utifrån varje specifik 

konflikt. I det sista avtalet, arbetsavtalet, planeras hur träffarna ska gå till. Det kan exempelvis vara 

fasta områden som diskuteras varje träff eller om konsulten tar beslut om vad som ska ske vid varje 

träff, beroende på konfliktens omfattning (Thylefors 2012, s. 301) 

 

Av de teoretiska utgångspunkterna som nu redogjorts kommer följande  delar  främst att användas  

som utgångspunkt för vår analys: orsaker till konflikters uppkomst, het eller kall konflikt, 

kompromiss som konfliktlösning, ledarskap och kommunikation, chefer och konflikthantering. Att få 

förståelse för hur konflikter kan uppstå, vilken karaktär de har, kännedom om 

konflikthanteringsstrategier, och kommunikation blir våra teoretiska redskap för att besvara syftet 

med vår studie. Studiens syfte är att beskriva hur chefer hanterar konflikter inom organisationen och 

hur de interagerat i dessa. 
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3. METOD 

 

Denna del inleds med en redogörelse för metoden vi valt för vår studie, vår förförståelse samt hur vi 

utformat intervjuguiden. Efter detta följer en beskrivning om hur urvalet gjorts samt grundläggande 

information om informanterna. Därefter beskrivs genomförandet av intervjuerna samt hur vi gått till 

väga i vårt analysarbete. Avslutningsvis beskriver vi hur vi bedömt validiteten och reliabiliteten i vår 

studie samt hur vi förhållit oss till de forskningsetiska riktlinjerna. I detta kapitel får läsaren ta del 

av de metodologiska valen som gjorts för att kunna uppfylla studiens syfte; att beskriva hur chefer 

hanterar konflikter inom organisationen och hur de interagerat i dessa. 

 

 

3.1. Val av metod 

 

Vi har valt att göra vår studie i den hermeneutiska andan då vi vill få en djupare förståelse och inblick 

i vårt valda studieämne. Alvesson (2014, s. 20)  beskriver detta med att ”Att tolka innebörder- vad 

ytfenomen egentligen betyder- det är kärnan”. Vi har också valt att göra detta genom att genomföra 

en kvalitativ undersökning där vi gör intervjuer eftersom vi vill få våra informanter att berätta om 

sina upplevelser och därigenom kunna förstå och beskriva hur de agerar och varför. Kvale och 

Brinkmann (2009, s. 139) beskriver detta med: 

 

Forskningsintervjun är en interpersonell situation, ett samtal mellan två deltagare om ett 

ämne av gemensamt intresse. I intervjun frambringas kunskap i mötet mellan intervjuarens 

och intervjupersonens synpunkter. 

 

Vi menar att detta citat väl beskriver vårt syfte med vår uppsats och kommer här nedan att redogöra 

för hur vi gått tillväga med den metod och ansats vi valt. I vårt arbete gör vi inte ett försök till att 

finna generaliserbara resultat utan vill istället ge exemplifierande och beskrivande resultat utifrån det 

vi finner i vår studie. 

 

 

3.2. Förförståelse 

 

Vi som genomför denna studie är medvetna om att vår förförståelse kan påverka vår forskning. Vi 

valde därför att dela med oss av våra tankar och förväntningar i ett tidigt skede, redan innan vi 
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påbörjade våra intervjuer och också innan vi började läsa litteraturen för att klargöra vart vi stod innan 

vi läste in oss på det valda ämnet. 

 

Vi två studenter som forskar kring detta ämne har personligen olika erfarenhet av konflikter och 

konflikthantering. En av oss har ingen erfarenhet av konflikter på jobbet, i alla fall ingen som någon 

chef fått lösa och den andre av oss har dels ,för många år sen, under en kort tid arbetat fackligt och 

därigenom fått medla mellan arbetsgivare och arbetstagare och således fått lite insikt i hur några 

chefer handskats med olika konflikter dels varit med om att en arbetsgivare fått köpa loss en 

arbetstagare då deras konflikt inte gått att lösa. 

 

Med detta sagt så vill vi också poängtera att vi, då vi medvetandegjort våra förkunskaper, försöker 

hålla oss så värderingsfria som möjligt då vi samlar in och tolkar våra data men vi tror också att våra 

olika erfarenheter gör att vi kompletterar varandra väl och att detta kommer att hjälpa oss i vår studie 

och bredda och fördjupa vår analys. 

 

När vi sedan började gå igenom vår litteratur för att skapa oss ämneskunskap upptäckte vi att det var 

ett mycket begränsat utbud gällande tidigare forskning kring just hur chefer hanterats med konflikter 

inom personalen. Vi hittade dock en del intressant litteratur kring just konflikter på arbetsplatsen som 

gav oss nya insikter i ett ämne som  alltmer diskuteras, ett ämne som ständigt är aktuellt och också 

berör alla individer i varierande mån såväl privat som i yrkeslivet. Vårt intresse för att undersöka 

konflikter inom arbetslivet växte fram och vi valde att undersöka konflikter inom organisationer och 

hur cheferna hanterar dessa. 

 

Med detta strävar vi efter en fördjupad kunskap inom ämnet, vi vill nå en ökad förståelse och genom 

detta kunna tolka våra informanters erfarenheter och kunskap om konflikter och hur man kan lösa 

dessa. Vi menar att detta är ett viktigt ämne som bör uppmärksammas mer. 

 

Vi valde också att göra de första två intervjuerna tillsammans delvis beroende på våra olika 

erfarenheter och förkunskaper på området så att vi sedan kunde ventilera och diskutera med varandra 

efter intervjuerna om saker vi upptäckt och hur den andre sett på detta för att sedan kunna göra de 

andra intervjuerna individuellt och göra våra olika ståndpunkter till en styrka istället för en svaghet. 

 

Vi funderade inledningsvis också mycket på hur detta kunde undersökas och hur vi kunde få 

informanterna att tala om konflikter. Ämnet kan uppfattas som känsligt och att det finns konflikter 

inom organisationen  är troligtvis inte något organisationen vill stoltsera med. Dock vore det mycket 
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konstigt om det inte förekom alls. Vi menar att det är viktigt att noggrant redogöra för våra 

informanter vilka de forskningsetiska riktlinjerna är som vi arbetar utifrån. Detta för att skapa 

förtroende för oss som forskare så att informanten öppnar sig och berättar och känner sig trygg med 

att lämna informationen till oss och också för att tydliggöra vilka etiska aspekter vi har att ta ställning 

till. 

 

Vi har också tänkt mycket kring hur vi kommer att ställa frågorna för att vi ska kunna komma åt det 

vi avser att analysera. Vi har också spekulerat i vilka svar vi möjligen kommer att få. Vi tror att det är 

möjligt att det förekommer konflikter mellan arbetsgruppen och chef, men också sinsemellan 

medarbetare i gruppen. Vi kommer dock att fokusera på hur chefer hanterar och upplever konflikterna. 

En förutfattad mening vi har är att de troligtvis inte ingriper i konflikter förrän det är frågan om 

omfattande konflikter, vilka är kända av hela arbetsgruppen. En annan förutfattad mening är att många 

chefer troligtvis har dålig beredskap på hur de ska ingripa och detta gör troligtvis att  dessa chefer 

känner sig osäkra i dessa situationer och därför vill undvika att gripa in i konflikter och istället håller 

sig undan från dessa situationer så långt det går. Vi tror också att det spelar in hur chefens egen 

erfarenhet av konflikter är och hurdan dennes personlighet är. 

 

3.3. Forskningsetik 

 

Vid all forskning så är det viktigt att inte underskatta vikten av individens skydd och att dennes 

rättigheter inte kränks. Detta krav kallas individskyddskravet och ska alltid beaktas. Denna gäller 

både vid insamling av data, hur den insamlade datan behandlas men även hur individen kanske känner 

sig efteråt då hen lämnat information till forskaren. Den andra sidan kan kallas forskningskravet och 

är ett krav från medborgare att forskning ska bedrivas som kan vara till gagn för dem och dessa båda 

faktorer ska alltså vägas mot varandra. (VR s.5) Inom individskyddskravet finns det fyra stöttepelare 

som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra 

har vi vinnlagt om oss att följa och vi har gått tillväga som följer nedan. 

 

I vår studie och i vårt informerande till våra informanter har vi lagt stor vikt vid att vara tydliga med  

i vilket syfte vi gjorde våra intervjuer och vi har också varit mycket tydliga med att de bara behövde 

svara om de ville och att de när som helst under intervjun kunde avbryta den. Vi informerade även 

om att informationen som delges oss dels inte kommer att kunna härledas till vilken organisation den 

hämtats ifrån och dels att all personinformation kommer att behandlas strikt konfidentiellt och att 

fingerade, könsneutrala namn kommer att användas. När våra informanter berättar om de inblandade 



 

20 

 

i konflikterna har vi även i dessa fall valt att formulera oss på ett könsneutralt sätt för att minimera 

riskerna att någon blir igenkänd. 

 

Vi har genomgående under uppsatsskrivandet vinnlagt oss om att skydda våra informanters identiteter 

och har också noggrant diskuterat vilka uppgifter vi ska ta med och vilka som inte bör skrivas ut. Vi 

har gjort bedömningen att utbildning, position och en översiktlig konfliktbeskrivning gör dels vår 

studie trevligare att läsa men lämnar ändå inte ut våra informanters identitet på något vis. Vi menar 

också att en viss information hjälper till att skapa en förståelse för våra informanters citat och har 

därför tagit med denna i informationen om den. Detta talar Kvale och Brinkmann (2009, s. 292) om 

och menar att det är viktigt att se till informanternas konfidentialitet men att det också kan bli 

missledande för studien om man inte har en viss bakgrundsinformation om de som intervjuats. 

Konfidentialiteten är av oerhörd vikt för oss, dels som forskare men också som medmänniskor då vi 

är mycket tacksamma för att våra informanter ställt upp med sin tid och sina berättelser så att vi 

kunnat genomföra vår studie. Vi har också diskuterat detta genom hela arbetet med vår studie och 

känner oss nu bekväma i vårt val av information. 

 

3.4. Utformning av intervjuguide 

 

I halvstrukturerade kvalitativa intervjuer finns utrymme att variera ordningsföljden på frågorna och 

vilka frågor som ställs under de olika intervjuerna. Det är en av de stora fördelarna med kvalitativa 

intervjuer enligt Ahrne och Svensson (2012 s. 40). Ytterligare en fördel enligt dem är att det finns 

utrymme att ställa följdfrågor. Intervjuaren kan då vara mer flexibel och anpassa sig efter situation 

och sammanhang till skillnad från i en intervju med standardiserad intervjuguide. 

 

I början av intervjun bör informanten ges möjlighet att känna sig bekväm i situationen. Därför bör 

tuffare frågor ställas senare under intervjun menar  Ahrne och Svensson (2012 s. 48). Vi avvaktade 

därför med frågor om upplevda konflikter. Vi inledde med bakgrundsfrågor för att mjukstarta 

intervjun och få informanten att känna sig bekväm och avslappnad.  Därefter ställde vi öppna frågor 

som gav denne tillfälle att tala fritt utifrån harmlösa frågor. Lika viktigt är det att också avrunda 

intervjun på ett trevligt sätt (Ahrne & Svensson ibid) vilket gjorde att vi valde att avsluta intervjun 

med öppna frågor om vad informanten anser vara en konfliktfri arbetsplats. 

 

Efter den första intervjun diskuterade vi vad vi  ville förändra med intervjuguiden inför kommande 

intervjuer. Vi diskuterade också vad vi var nöjda med i vår intervjuguide. Att göra en sådan 

utvärdering förespråkar Trost (2010, s. 72). Vår intervjuguide var uppbyggd med olika områden under 
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vilka vi hade skrivit frågor att ha som stöd. Under intervjuns gång anpassade vi frågorna till lämpligast 

ordning utifrån vad informanten talade om. Därför blev ordningsföljden av frågorna olika vid varje 

intervju. 

 

3.5. Urval 

 

När vi skulle göra vårt urval av de informanter vi sökte så hade vi några kriterier att ta ställning till. 

Dessa kriterier var att personerna skulle vara eller ha varit enhetschefer. Motiveringen till dessa 

kriterier grundades i att vi bedömde dem ha direkt erfarenhet av konflikter på arbetsplatsen. 

 

Vi har valt att inte särskilja informanter som arbetar inom offentlig sektor från de som arbetar inom 

privat sektor. Vår bedömning är dock att det inte är den offentliga sektorn eller privata sektorn som 

sådan som är det centrala i vår studie utan att konflikthantering inom mellanmänskliga områden kan 

vara gällande inom båda sektorerna. Vi har diskuterat huruvida vinstdrivande organisationer skulle 

handskas med konflikter på andra sätt än i offentliga verksamheter, även om detta i denna studie är 

svårt att visa så menar vi att ekonomi även är en stark faktor i den offentliga sektorn. Det kan dock 

vara så att det vinstdrivande syftet i en privat organisation skulle kunna utgöra en skillnad i 

konflikthanteringen men detta är inget vi kommer att behandla eller undersöka i vår studie.   

 

Vi satte ingen gräns på kön då vi valt att inte titta på genusaspekter utan valde endast utifrån dessa 

givna parametrar. Trost (1997:105) talar om att man i urvalsprocessen inom den kvalitativa 

forskningen gärna vill se att det är heterogent inom de givna kriterierna, det ska vara en viss variation 

men inte mer än någon enstaka informant som är ytterlig eller divergerande. 

 

Två av informanterna valdes ut utifrån ett bekvämlighetsurval (Trost 1997, s. 108), vilket innebär att 

dessa personer var lätt tillgängliga och redan en av dem var känd av oss sedan tidigare. Den andra 

informanten kontaktades via universitetets kontakter. En av dessa gav sedan förslag på två andra 

personer vi kunde kontakta. 

 

För att få tillgång till våra informanter krävdes intensivt arbete med att komma i kontakt med 

potentiella informanter. Vår population i denna studie var enhetschefer inom och av förklarliga skäl 

hade dessa människor hög arbetsbelastning. Perioden då vi genomförde våra intervjuer sammanföll 

med en period då dessa chefer hade ytterligare förhöjd arbetsbelastning. Det föregick bland annat 

medarbetarsamtal och lönesamtal och detta, i samband med att den dagliga verksamheten också skulle 

skötas, gjorde att våra informanter hade svårt att finna tid för oss men de var oerhört hjälpsamma och 
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gav oss den tiden vi behövde. Vi gjorde oss fullständigt tillgängliga och lät informanterna bestämma 

tid helt fritt så att de skulle kunna avsätta en tid för oss där de inte kände sig stressade utan kunde i 

lugn och ro svara på våra frågor. Detta upplevde vi fungerade mycket väl. 

 

3.6. Beskrivning av informanter 

 

Vi har intervjuat fyra personer med varierande chefsbefattningar, varav två av informanterna hade 

tidigare en chefsbefattning men har idag andra positioner i andra verksamheter. Dessa utgick ifrån 

sina erfarenheter av tidigare chefskap i intervjuerna. Det finns en möjlighet att de informanter som 

vid intervjutillfället inte längre arbetade som chefer kunnat ha ett distanserat förhållningssätt, men 

detta kan vi inte uttala oss om eftersom vi inte ställt frågorna på ett sådant sätt som skulle kunna 

besvara detta. 

 

De dokument och riktlinjer som vi fått ta del av från våra informanter är också de som råder idag på 

de aktuella arbetsplatserna. Vi har tagit beslutet att namnge våra informanter med könsneutrala namn 

och vi har också valt att göra deras citat könsneutrala och följaktligen bytt ut alla hon eller han mot 

hen. En orsak till detta är att vi värnar om att informanternas identitet ska vara konfidentiell. 

Ytterligare en orsak är att vi inte har tagit en genusaspekt i beaktning i vår studie. Vårt fokus i studien 

ligger på chefers konfliktlösning inom organisationer, oberoende av om det är en manlig eller kvinnlig 

chef som löser konflikten. De informanter som uttryckte att de ville ta del av vår färdiga studie 

kommer vi att skicka den till. 

 

Här nedan följer en kortare beskrivning av våra informanter: 

 

Michelle har en magister i statsvetenskap och arbetar som strateg. Hen jobbade tidigare som 

enhetschef. 

 

Informanten Mika är har en magister i statsvetenskap och arbetar som chef inom offentlig verksamhet. 

 

Love har två examina på grundnivå och en magister inom ledarskap. Hen jobbar som enhetschef inom 

offentlig verksamhet. 

 

Informanten Charlie är utbildad ingenjör. Hen har arbetat chef samt haft vd-positioner flera gånger. 
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Idag har Charlie inte något personalansvar utan arbetar som strateg. Under intervjun utgick hen ifrån 

sina erfarenheter då hen hade personalansvar. 

 

 

3.7. Genomförande av intervjuer 

 

Eftersom det finns både fördelar och nackdelar med att vi båda deltog under samtliga intervjuer 

övervägde vi detta noggrant. Vi bestämde att vi skulle göra de första två gemensamt för att sedan 

kunna utvärdera tillsammans och efter detta göra de följande intervjuerna individuellt. Vår 

bedömning var att det skulle vara en fördel att kunna diskutera upplevelsen och intrycken från 

intervjun i efterhand och därefter kunna göra bättre och mer insiktsfulla intervjuer då vi utvärderat de 

två gemensamma och som vi tidigare nämnt så gjorde vi bedömningen att vår varierande förförståelse 

kunde göra det lättare att upptäcka olika saker. Som exempel att en av oss kunde uppfatta något som 

den andra kunnat missa och detta fick vi då med oss till våra individuella intervjuer. 

 

Trost (1997 s.43) beskriver detta med att om man är två personer som har ett gott samarbete som 

intervjuar så kan en lättare nå en djupare förståelse och också kunna ta till sig mer informationsmängd 

än en kan göra på egen hand. Detta är till fördel för forskaren men baksidan av detta, sett ur 

informantens synvinkel, menar Trost, är att denne lätt kan känna sig i underläge och att det blir en 

ojämn maktbalans i den situationen där informanten kan känna sig i underläge. Detta är ytterst 

olämpligt och det är viktigt att de båda som intervjuar lägger sig vinn om att detta inte sker. Trost 

(1997, s. 43) säger dock också att vid känsliga frågor så kan det vara lämpligt med två intervjuare. En 

av anledningarna till att vi valde att göra de avslutande två intervjuerna individuellt berodde också på 

vår tidsgräns och att detta blev mer tidseffektivt för oss. Vi informerade också alla informanter om att 

intervjuerna kunde genomföras med oss båda närvarande och enskilt och lämnade härmed öppet för 

om någon föredrog något av dessa scenarier. 

 

Innan de första två intervjuerna påbörjades diskuterade vi uppdelningen av ansvaret under dessa 

intervjuers gång. Vi beslöt att en av oss huvudsakligen ställde frågorna medan den andra förde 

anteckningar. Dock var vi överens om att båda två skulle ställa spontana följdfrågor som man kom 

på. Under våra två gemensamma intervjuer ställde Emelie frågorna medan Maria förde anteckningar. 

Maria ställde också spontana följdfrågor vid några tillfällen. En av fördelarna med detta upplägg var 

att den som intervjuade oavbrutet kunde ha ögonkontakt och visa uppmärksamhet för informanten. 

Det upplevde vi som ett sätt att visa respekt och intresse för vad informanten berättade. Den andre 
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kunde då också ta anteckningar hela tiden och också kunna få med om det var något som exempelvis 

stack ut eller kanske upplevdes extra intressant. 

 

Ahrne och Svensson, (2012 s. 45) uppmärksammar intervjuare på att informanter påverkas av vilken 

miljö de intervjuas i. Ett exempel de ger är att informanter som intervjuas på sitt kontor kan vara 

medvetna om att framställa sig som goda arbetstagare. Vi hade detta i åtanke eftersom vi genomförde 

två av intervjuerna på respektive informants kontor. Den första och tredje intervjun gjordes i ett bokat 

enskilt rum på informantens arbetsplats. Intervjuerna kunde på så sätt genomföras helt fritt från 

störningsmoment. 

 

För att underlätta det kommande analysarbetet spelade vi in intervjuerna. De två intervjuerna vi gjorde 

tillsammans spelades in av oss båda med våra mobiltelefoner utifall något oväntat skulle hända med 

inspelningen. Vi fick informanternas godkännande att göra detta. Som komplettering till 

inspelningarna förde vi också anteckningar under intervjuerna. Anteckningarna innehöll stödord 

utifrån informantens svar samt egna minnesanteckningar. Ahrne och Svensson (2012 s. 53) 

rekommenderar att intervjuerna bandas och att intervjuaren samtidigt för anteckningar. 

Anteckningarna kan enligt dem hjälpa till att minnas om inspelningarna skulle bli förstörda. 

Dessutom menar de att det är vanligt att informanten säger intressanta saker efter att inspelningen 

blivit pausad, då kommer anteckningsblocket väl till pass. 

Vi  upplevde att informanterna var lugna och avslappnade under våra intervjuer och verkade finna sig 

väl i att bli intervjuade. 

 

3.8. Angående bearbetning och analys 

 

Vi transkriberade våra intervjuer direkt efter deras genomförande, detta för att ha dem färskt i minnet 

och kunna exempelvis minnas gester och eventuellt talande kroppsspråk. Transkriberingen gjordes 

ordagrant. Vi började sedan med att läsa in oss på dessa transkriberingar och färgmarkera och 

anteckna i marginalerna när vi hittade saker som vi tyckte var intressanta och relevanta för vår studie. 

Vi hade även under intervjuerna gjort anteckningar om sådant som vi tyckte var av intresse. Vi gjorde 

särskilt noteringar om sådant som förvånade oss, detta föranledde oss bland annat till en ny 

frågeställning då vi hittade data som var av intresse men som vi inte räknat med att finna. Att analysera 

på detta viset kan kallas för att föra memos, vilket Thornberg och Forslund Frykendal (2009, s. 57) 

förklarar kan vara mycket användbart så att man inte glömmer viktiga saker man noterat under tiden. 

Dessa memos följde med under hela bearbetningstiden. 
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Vi fortsatte därefter med att analysera våra transkriberingar utifrån våra frågeställningar och gjorde 

kategorier av dessa för att sedan jämföra dessa med vår teoretiska referensram. 

 

3.9. Validitet och reliabilitet 

 

Reliabilitet är definierat som att en mätning är tillförlitlig, den ska kunna genomföras av vem som 

helst vid vilket annat tillfälle som helst och då ge samma resultat vilken gör denna term svårapplicerad 

i fråga om de kvalitativa undersökningar vi utfört. Trost (1997, s. 99) menar att människan inte är 

konstant till sin läggning och utsätts hela tiden för nya intryck och upplevelser och förändras därmed 

vilket ger att svaret också kan förändras över tid. Istället kan man, när man talar om reliabilitet i 

kvalitativa intervjuer, beskriva detta som vikten av att forskaren är mycket uppmärksam på inte bara 

det som sägs utan också gester, sinnesstämning och ansiktsuttryck för att nämna några exempel och 

att forskaren därmed skapar den kunskap om det valda ämnet genom detta och att undersökningen 

därför kan anses reliabel. Kvale & Brinkmann (2009, s.63) menar dock också att reliabilitet kan sägas 

beröra forskningsresultatens beskaffenhet och trovärdighet och menar att begreppet också är 

användbart inom den kvalitativa forskningen. 

 

Detta menar vi att vi efter bästa förmåga försökte göra då vi även gjorde anteckningar under intervjun 

och därmed kunde markera om något specifikt intressant kom upp. Under intervjuerna var vi också 

lyhörda inför våra informanters sinnesstämning för att säkerställa att vi inte ställde frågor de inte var 

bekväma med att svara på. Vi upplevde dock att våra informanter var bekväma i intervjusituationen 

och kändes avslappnade och svaren på våra frågor verkade komma naturligt och lätt. Efter de två 

intervjuerna vi gjorde tillsammans så kunde vi dela våra intryck med varandra, detta kan leda till att 

man färgas av den andre och detta kan påverka reliabiliteten. Vi var dock medvetna om detta och 

vinnlade oss om att vara så öppna som möjligt för att detta inte skulle ske. I våra transkriberingar, 

som vi gjorde direkt efter respektive intervju för att de skulle vara så färska i minnet som möjligt, 

gjorde vi också notiser om exempelvis skratt, gester och pauser för att vara säkra på att vi fick med 

så mycket som möjligt av vad våra informanter så vänligt delgav oss. Trost (1997, s. 114)) påpekar 

fördelarna med att nyttja det man kommer ihåg från intervjun för att på ett bättre sätt kunna analysera 

sitt material. 

 

Validitet är hur väl instrumentet mäter det valda forskningsämnet och då vi valt att använda intervjuer 

och därigenom samla in data om hur vi kan beskriva personers känslor och erfarenheter inom ett visst 

område så måste också våra frågor vara rätt komponerade, insatta och ställas korrekt för att vi ska 

kunna skapa oss relevant kunskap om det vi undersöker och därmed också ge vår uppsats den validitet 
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den kräver. Kvale och Brinkman (2009, s.264) säger att validitet i ett brett hänseende förhåller sig till 

den grad med vilken den valda metoden undersöker det den ska undersöka och med detta menar de 

att den kvalitativa intervjun kan leda till giltig vetenskaplig kunskap. 

 

Intervju ett genomfördes i ett rum informanten bokat och kunde genomföras helt utan 

störningsmoment. 

 

Under intervju två gick ett larm igång i en annan del av huset en gång. Informanten noterade det och 

påpekade det. Informanten verkade obrydd om detta. Inte heller vi som intervjuade blev störda av 

detta. Det pågick endast under några sekunder. 

 

Intervju tre genomfördes i ett rum informanten bokat och genomfördes helt utan störningsmoment. 

 

Intervju fyra genomfördes utomhus en solig varm dag. Förutom att informantens telefon ringde några 

gånger, fanns inte några störningsmoment. Informanten verkade vara van vid att telefonen ringde ofta 

och fäste inte någon vikt vid det utan tryckte bort samtalen. Hen upplevdes hela tiden vara fokuserad 

och engagerad i intervjun. 
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4. ANALYS OCH RESULTAT 

 

Inledningsvis erbjuder vi läsaren en beskrivning om varje konflikt för att få en överblick  inför den 

fortsatta läsningen. Liksom i vår teoretiska referensram har vi också här valt 

att ”tratta ”redogörelsen. Med detta menar vi att vi kommer inleda med övergripande redogörelse, 

för att sedan gradvis öka inriktningen mot att besvara vårt syfte mer specifikt. Efter 

konfliktbeskrivningen har vi identifierat teoretiska bakgrunder som kan ligga till grund för 

konflikternas uppkomst.  Därefter analyserar vi vår empiri under rubriker som är uppdelade enligt 

våra frågeställningar. Ett avslutande avsnitt om chefernas upplevelse av stöd gällande 

konflikthantering belyser vi utan teoretisk anknytning, förklaringen till detta beskrivs i 4.6. 

Vi kommer därefter att avsluta vårt analys- och resultatavsnitt med en sammanfattning av analysen 

under punkt 4.7. 

 

 

4.1. Beskrivning av konfliktsituationer 

 

Konflikten på Michelles arbetsplats handlar om samarbetsproblem. Medarbetare 1 har problem med 

att samarbeta och när denne får ett uppdrag där hen ska arbeta tillsammans med medarbetare 2 uppstår 

en konflikt. Medarbetare 2 informerar då Michelle om samarbetsproblemen och hen får ingripa. 

 

På Mikas arbetsplats handlar det om en långdragen konflikt som tagit sin början långt innan Mika 

började arbeta där. Konflikten kretsar kring en medarbetare som har samarbetsproblem med sin 

tidigare chef och med sina kollegor. Problemen fortsätter även med Mika som blir dennes nya chef. 

Medarbetaren utför inte arbetsuppgifter med den kvalité som krävs. Mika uppger att denne inte heller 

blir nöjd trots Mikas försök att tillmötesgå så medarbetaren i högsta möjliga mån. En annan konflikt 

som Mika berättar om handlar om platsbrist på kontoret vilket lett till att några av medarbetarna 

tvingas dela kontor mot sin vilja. 

 

Love berättade om två konflikter för oss. Den ena gällde två medarbetare som inte kunde samarbeta 

med varandra. Dessa två har haft åsikter om varandra och fungerade helt enkelt inte tillsammans. Den 

andra konflikten fanns redan på Loves arbetsplats när Love började jobba där och där var det flera ur 

arbetsgruppen som ansåg att en annan medarbetare var ett problem och att denne helst inte skulle få 

vara kvar på grund av dennes beteende. Detta påtalades dock inte direkt för Love utan hen fick reda 

på det när det gått en längre tid. 
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Konflikten på Charlies arbetsplats började med att Charlie anställde en ny medarbetare till sin 

arbetsgrupp. Den noggrant utvalda medarbetaren var mycket omtyckt av både Charlie och de övriga 

i arbetsgruppen. Irritation uppstod då medarbetarna skulle samarbeta med den nyanställda. De kunde 

inte lita på att denne gjorde sin del. Denne utförde inte heller sina arbetsuppgifter i höjd med de krav 

som förväntades. Dessutom gav denne medarbetare löften till kunder vilka hen sedan inte klarade av 

att hålla. 

 

 

4.1.2. Identifiering av teoretiska bakgrunder till konflikternas uppkomst 

 

Som vi skrivit i vår teoretiska referensram så kan konflikter uppstå då vi upplever att andra hindrar 

oss att nå våra mål. Detta innebär också att andra människor kan göra val som påverkar ens egna 

beslut och valmöjligheter (Thylefors 2012, s. 27). Dessa mål och val kan vara vitt skilda och kan 

exempelvis röra att man vill utföra ett uppdrag på ett visst sätt.  Michelle berättar hur hen tror att en 

konflikt kan uppstå: ”Om det till exempel är två arbetstagare som inte kommer överens så kan det 

vara ganska mycket man kan göra innan det blir en konflikt men om man inte kunnat göra något, då 

kan det bli en konflikt”. 

 

Enligt balansteorin ökar konflikterna om gruppen efter en tid inser att det finns olikheter kring deras 

uppfattningar. Gruppens känsla av samhörighet reduceras då detta ställer krav på att föra diskussioner 

och att reflektera (Lennéer Axelsson 2012, s. 50). Charlie beskriver att det var konfliktfritt under de 

första månaderna med den nyanställda medarbetaren. Det kan överensstämma med balansteorin som 

utgår från att gruppmedlemmarna lärt känna varandras olikheter. Charlie tror att den anställda var 

överkvalificerad för sitt arbete och att denne ville åt Charlies position, detta kommer vi återkomma 

till längre fram. Charlie kan av medarbetaren upplevas som ett hinder för att denne ska kunna nå sina 

mål. Detta kan vara möjliga orsaker till att konflikten uppstod. Vår tolkning är att detta går att betrakta 

som en konflikt som grundar sig i konkurrens, då medarbetaren vill åt Charlies arbete.  Det är en 

konflikt som därför överensstämmer med vad  Thylefors (2012, s. 27) kallar konvergerande konflikt. 

 

Michelle beskriver i sin intervju hur en konflikt kom henne till känna i och med att en medarbetare 

kommer till henne och berättar att en annan medarbetare har samarbetsproblem. Michelle beskriver 

situationen: ”Då kommer den här personen in till mig som chef och säger att nu är det den här 

personen som bara vill ta den här frågan och avrapportera det i den här gruppen men det var ju min 

fråga”. 
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De två berörda skulle utföra ett uppdrag tillsammans men en av dem tog helt över uppdraget och 

lämnade den andre utanför vilket ledde till frustration hos denne som då gick till Michelle och lyfte 

problemet till ytan. När Michelle sedan pratade med de båda medarbetarna så stod det klart att det 

som medarbetare 2 sa stämde och Michelle var följaktligen obligerad att ingripa i uppdraget och den 

pågående konflikten. Efter samtalen med de båda föreföll kärnan i konflikten vara den förste 

medarbetarens prestige, detta gjorde också att medarbetaren hade svårt att samarbeta vilket var 

ohållbart. Michelle säger: ”Att släppa en prestige, för det är det som det handlar mycket om i arbetet, 

det är kanske inte jag som behöver ha cred för allting utan det är frågan som ska lösas. Och det har ju 

olika människor olika lätt och svårt för”. 

 

Axelsson och Thylefors (2012) uttrycker att maktkamper kan uppstå när människor har olika 

uppfattning om hur saker ska lösas när de samarbetar, detta kan lätt utlösa konflikter och det ser vi 

flera tydliga exempel på från våra intervjuer. Vi inleder med kopplingen till Michelles arbetsplats. 

Michelle förklarar: ” Oftast är det så att när människor som ligger lika i tänket och prestige så flyter 

det på, det blir liksom inga problem. Men är man olika där och kanske ser olika på uppgiften så kan 

det bli ett problem för då hakar man i varandra”. 

 

Lennéer Axelsson ( 2012, s. 39) beskriver hur medarbetares olikheter kan bli en konkurrens mellan 

kollegor där de båda vill ha det på sitt sätt. De kallar detta fenomen för en divergerande konflikt. I 

konflikten på Michelles arbetsplats ser vi några tecken på detta: De två medarbetarna ser olika på 

uppdraget och de är heller inte ense hur den ska lösas, uppdraget blir omöjligt att utföra och det utlöser 

konflikten. Detta är också giltigt för Loves konflikt där de två medarbetarna inte kunde samarbeta 

med varandra. Deras olikheter genererade i så negativa uppfattningar om den andre att det satte stopp 

för deras professionella samarbete. 

 

Att kunna samarbeta är ett nödvändigt verktyg för att kunna utföra många av arbetslivets uppgifter 

och det ställs stora krav på att kunna interagera socialt. Detta ställer också stora krav på den som 

innehar en chefsposition då det är av vikt att hen kan lösa dessa situationer för att få en väl fungerande 

arbetsgrupp och i och med detta minska risken för konflikter. (Lennéer Axelsson 2012, s.39) I 

konflikten på Michelles arbetsplats ser vi hur den ena partens prestigekänsla tar över uppdraget och 

den andre står helt frågande inför detta då denne inte sätter någon prestige i det aktuella uppdraget 

utan ser det som ett arbete som ska lösas genom samarbete. Samarbetet brister följaktligen och 

konflikten måste lösas innan uppdraget kan fullgöras. 
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Några exempel på vad som kan förekomma i heta konflikter är att falska rykten, användning av hårda 

ord i diskussioner, samt att bagateller förstoras och analyseras. I heta konflikter finns ofta en 

tävlingsinstinkt involverad i konflikten. I kalla konflikter förekommer inte detta. En kall konflikt kan 

undgå kollegorna, trots att den kan pågå under många år (Fritchie och Leary  1998. s.31). 

 

I konflikten som Charlie beskriver höll chefen flera samtal med den berörde medarbetaren. 

Medarbetare men också externa kontakter framförde också kritik till Charlie gällande medarbetaren. 

Charlie berättar hur hen samtalade med både personalen och medarbetaren. Hen försökte coacha 

personalen i hur de skulle föra dialogen med medarbetaren. 

 

Det hände flera gånger att medarbetaren inte kunde hålla sina löften till sina externa kontakter. Charlie 

berättar följande: ”Och det hände också när hen ringde också när hen hade gjort bort sig med 

några ”Ah jag kan inte leverera på det här, kan du ringa och prata med dem” lite så.. Jag bá ”nej det 

får du faktiskt ta” Det var ju jobbigt. Ibland fick man ju göra det. ” Detta ser vi som ett exempel på 

hur medarbetaren agerar med motiv utifrån sina höga ideal utan att ta hänsyn till konsekvenserna som 

Fritchie och Leary (1998, s. 32) beskriver kan förekomma i en het konflikt. Det är ett exempel från 

drag som kan förekomma i en het konflikt. Vår tolkning är att Charlie agerat lugnt och sansat trots 

sin stora frustration över medarbetaren. I en renodlad het konflikt bedömer vi att det skulle ha 

förekommit en hårdare jargong i samtalen än det gjort i detta fall. 

 

Charlie har uppfattat att medarbetaren ville ta över hens arbetsuppgifter, detta är något vi kommer 

beröra mer ingående längre fram. Charlie visste att medarbetaren ville ha en större utmaning i sitt 

arbete än hen för närvarande hade. Det betraktar vi som ett exempel på den tävlingsinriktning kring 

sina mål, som ofta förekommer i heta konflikter. 

 

Ett annat konkret exempel är hur Charlie tacklade vetskapen om att medarbetaren pratade skit om 

hen. På Charlies arbetsplats yttrade sig konflikten med medarbetaren sig i frustrationer hos chefen 

och den övriga gruppen. Situationen som medarbetaren satt sig i besvärade Charlie. Trots det har vi i 

tidigare citat kunnat visa att Charlie bemöter medarbetaren på ett lugnt men bestämt sätt. Senare 

under intervjun framgår också att Charlie fått ta del av all skitsnack som medarbetaren talat om hen. 

Dock har detta inte fått Charlie att reagera utåt mot arbetstagaren. Så här säger Charlie: 

 

Jag kommer ihåg att jag var så arg precis när hen slutade för då gick hen ju runt och snackade 

så jäkla mycket skit om mig. Ah det gjorde hen. Men jag fick ju höra allt (skratt) För min 
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personal var ju som ett såll. De gick ju runt och berättade allt. Så jag bara.. jag gjorde inget 

åt det. Eller jag sa ingenting till hen om det för jag visste att hen skulle sluta. 

 

Medarbetaren verkar, enligt Charlie, dock inte medveten om problemen kring hen. Hen förklarar att 

det visade sig när medarbetaren slutade ”Hen trodde nog att vi hade haft det jättebra”. Detta belyser 

att medarbetaren inte noterat hur mycket frustration det fanns kring denne. I denna konflikt har vi 

kunnat se inslag av både heta och kalla drag. 

 

I konflikten på Michelles arbetsplats kan man även känna igen drag från det som kännetecknar en het 

konflikt. Prestigen som är så viktig för den ena medarbetaren kopplar vi ihop med det Fritchie och 

Leary (1998, s.31f) säger om hur människor konkurrerar om samma mål och också den faktor där de 

säger att ett av dragen också är att man vill stärka sin maktposition, i detta fall sin plats på arbetet. 

 

4.2 Hur har chefen agerat i konflikten? 

 

En vanlig inställning bland informanterna var att konflikter bör tas tag i omgående. Detta citat från 

Love belyser detta: 

 

Jag brukar försöka ta tag i det så snabbt som möjligt, jag gör det. Det är nog min strategi 

numer, jag går på kärnan direkt om det går. /…./ Så jag brukar försöka sätta in så att det inte 

ska sprida sig sådär, för det är det som är det farliga, att är det lite såna där tunga grejer som 

ligger och kokar under ytan så blir det bara sämre och sämre liksom. 

 

Love förtydligar senare i intervjun också varför hen bedömer att det är så viktigt att agera direkt: ” 

/…/  det är viktigt för mig att visa medarbetaren och gruppen att jag hanterar detta, jag tar tag i det. 

Jag får signaler (av medarbetarna) och jag tror det finns förväntningar på att nu fick du reda på det, 

gör nåt!” Malten (1998, s. 107f) talar om detta när han visar på vikten av hur chefen agerar  och hur 

denne bedöms efter hur väl denne spelar sina båda roller som chef. Här visar Love på vikten av att 

medarbetaren ser att Love agerar efter att ha blivit informerad om att det finns ett problem, en konflikt 

på arbetsplatsen. 

 

Vi ser här att  några av informanterna uppger, när vi kommit in på specifika konfliktsituationer, att de 

tidigare inledningsvis har avvaktat innan de gripit in. Mika säger följande: ”/.../ De (medarbetarna) 

har sagt att det finns problem här. Sedan kanske jag inte i första kontakterna har uppfattat att nu säger 

dom att vi har en konflikt "kom och hjälp" vid första kontakterna”.  Hen säger senare i intervjun 

att: ”Det var väl inte rätt att vänta ut det. Det tänker jag inte. Men det var svårt att hitta en bra lösning.” 
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Vår tolkning av detta är att här förtydligas också vikten av att gripa in i tid, innan konflikten blivit för 

stor och infekterad och dränerat såväl organisation som medarbetare för mycket. 

 

Alvesson (2014, s.61) pratar om att det centrala i organisationer numer ofta kan sägas vara de 

människor som befolkar denne arbetsplats och att det centrala i detta är deras interaktion, definition 

av situationen och deras sätt att skapa mening. Detta menar vi belyser också vikten av hur ledaren, 

chefen, kommunicerar och interagerar med sina medarbetare för att få en samsyn i såväl interaktion 

som definition av den situation som är arbetsplatsen. Detta menar vi kan vara ganska krävande för en 

chef att handskas med. Love säger: 

 

Och som chef så krävs det ganska mycket, man behöver ha ett fokus, vilka är det som är 

involverade och hur funkar dom? Alltså, man måste ta hänsyn till varje individ för dom 

funkar ju så olika och behöver ju ha olika stöd och såhär så det ju krävs ju ganska mycket. 

 

Love beskriver därefter sin ledarstil som demokratisk och säger följande: 

 

Jag har valt att mitt förhållande till ledarskap och chefskap är att jag vill vara demokratisk i 

min ledarstil och jag vill vara nära i ledarskapet och det handlar om att jag tror på det. Jag 

tror på den idén, jag tror på att man ska involvera människor och medarbetare, jag tror att 

man når bättre resultat på sikt då./…/ och det är inte för att jag är tafflig och inte kan fatta 

ett beslut utan det är liksom för att jag vill att om det är nånting som ska förändras eller är 

det nånting som ska göras eller det kommer upp saker så vill jag involvera gruppen i det. 

 

Enligt Thylefors (2012, s.294) kan man urskilja två dominerande ledarskapsstilar. Ett auktoritärt 

ledarskap ställer inte lika stora krav på chefens flexibilitet som ett samverkande ledarskap gör. 

Samverkande ledarskap mellan ledning, medarbetare och chefer har också de bästa förutsättningarna 

att skapa långsiktiga lösningar. Chefen besitter en legitim makt att kunna ingripa med beslut gällande 

konflikter på arbetsplatsen (Thylefors 2012, s. 294). 

 

Charlies ledarstil överensstämmer med ett samverkande ledarskap. Hen beskriver hur hen arbetar för 

att tillmötesgå sina anställda. Hen ger också sina anställda stor handlingsfrihet i utförande av sina 

arbetsuppgifter. Då anställda framför kritik gällande andra medarbetare försöker Charlie coacha 

medarbetaren till att ta tag i problemet själv. Detta trots att hon i egenskap av att vara chef besitter 

den legitima makten att ingripa själv då hen valt att arbeta på ett samverkande sätt. Ett sätt att se att 

Charlies samverkan som chef fungerade var enligt Charlie själv att medarbetarna öppnat sig inför 

hen. Charlie säger: 
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Det är ju att det kanske är en anställd som säger något i förtroende till mig och då kanske jag 

inte kan ta upp det med den, ”att jag har hört nu att du gick ut och sa det här” det är ju alltid 

det jobbiga när man sitter i en ledarposition att.. Jag strävar alltid efter att ha ett väldigt öppet 

klimat och sådär att jag hade ett mål att om dom kände att de hade ett annat mål att de skulle 

komma till mig först och säga det och be om råd så hittar vi en väg framåt. Och det gjorde 

dom, de andra gjorde det! 

 

I citatet ovan ger Charlie uttryck för att vara en god förebild då hen förvaltar medarbetarnas 

förtroende. Charlie visste att de övriga medarbetarna och hen var eniga i åsikterna om den 

lågpresterande arbetstagaren. Att få de andra medarbetarna att själva ta tag i konflikterna kan enligt 

vår tolkning fungera som en maktförlängning. Medarbetarna agerar enligt samma linjer som chefen 

håller. På detta sätt stärks chefen Charlies makt. Social makt kan skapas genom att exempelvis vara 

en god förebild. Ett annat exempel på att vara en god förebild är när Charlie beskriver hur hen arbetar 

för att skapa ett gott arbetsklimat: 

 

”Och så gäller det ju liksom att få en trivsam stämning i gruppen. Ähm så att man liksom 

skapar öppenhet och det där. Och det är ju bara att börja med sig själv att va ganska tydlig 

och va människa". 

 

Detta kan betraktas som ett uttryck för att få social makt vilket syftar till att kunna driva igenom sin 

vilja. Liknande arbetssätt förekommer i alla intervjuer. Men det är också ett exempel på vikten som 

fästes vid att ha ett öppet arbetsklimat, vilket vi kommer återkomma till under rubriken som berör 

förebyggande arbete. 

 

Två andra tillfällen där man kan se de olika chefstyperna agera kommer från två av konflikterna som 

Mika och Michelle haft. En konflikt som uppstått i Mikas arbetsgrupp startade med att det skedde en 

förändring på arbetsplatsen som ledde till att några medarbetare tvingades dela arbetsrum. Mika 

lämnade över ansvaret till gruppen att själva bestämma vilka som skulle dela arbetsrum. I gruppen 

kunde man inte enas och gruppen uppmärksammade chefen Mika på detta. Mika uppmanade dem 

flera gånger att själva försöka hitta en lösning än att hen skulle tvingas besluta i frågan. Trots flera 

försök var medarbetarna oense och kunde inte komma fram till ett beslut. Gruppen bad följaktligen 

Mika att ta beslutet. Gruppen upplevdes nöjda med att Mika tagit beslutet. 

 

Även informanten Michelle har erfarenhet av en liknande konflikt som tagit avsats ifrån samma fråga. 

På grund av omständigheter behövde några ur arbetsgruppen flytta till andra kontor i en annan 
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byggnad. I detta fall gavs inte medarbetarna något inflytande i frågan om vem som skulle flytta. Inte 

heller Michelle hade något inflytande över vilka som skulle byta kontor. Beslutet togs av chefer på 

en ännu högre nivå. 

 

Dessa två exempel visar på skillnaden mellan ett auktoritärt ledarskap och ett samverkande. Mika 

som då valt att samverka med sin grupp och gav dessa möjligheten att själva bestämma hur de skulle 

sitta. Gruppen valde sedan att Mika skulle agera utifrån sin auktoritet och de upplevdes nöjda md det 

beslutet. Michelle å andra sidan fick direktiv från ledningen att flytten skulle ske och vilka det var 

som skulle flytta. Hon fick heller ingen motivering till beslutet vilket medförde att hon var tvungen 

att utöva sin auktoritet och helt sonika bara säga till gruppen att såhär gör vi. Gruppen upplevde att 

beslutet var orättvist och att det var svårt att förstå varför när ingen motivering kommit dem tillhanda. 

Gruppen var således inte nöjda med detta och detta var ett fortfarande pågående problem. 

 

I dessa situationer kan man tydligt se hur den ena gruppen får friheten att interagera och lösa ett 

problem med sin chefs fulla förtroende. Mika agerar samverkande och trots att de inte kommer 

överens så är de ändå ense att Mika ska ta beslutet och upplevs nöjda med detta. Alvesson (2014, 

s.61) talar om att ett gott ledarskap visas genom att man kan engagera medarbetarna inför arbetet och 

arbetsplatsen och få dessa att följa ledarens beslut och direktiv. 

 

Michelles medarbetare fick däremot inte den möjligheten utan ställdes inför ett auktoritärt ledarskap. 

Beslutet har de inte fått ta någon del av att lösa och de har heller inte fått någon motivering till varför 

beslutet tagits kring just varför dessa medarbetare flyttats. De upplevs fortfarande vara missnöjda 

med detta. Michelle agerar än en gång enligt auktoritärt ledarskap när hen en gång för alla sätter ner 

foten för att stoppa ältandet av frågan: ”Då får man ju bara bryta och säga att den diskussionen 

behöver vi inte ta här för vi har inte nån påverkansgrad hur vi flyttar runt människor”. Vidare fortsätter 

Michelle: 

 

/.../ Det är viktigt att man som chef i gruppen gör klart att: Nu har vi pratat om det här, vi kan 

inte påverka det, nu är det slut på att vi pratar om det i det här rummet. Sen kan det ju vara 

så att några känner att va skönt att det är klart men sen kan det också vara medarbetare som 

fortsätter att prata om detta men då gör de det på egen hand. Det får inte påverka gruppens 

arbete och det de ska utföra.   

 

I detta belyser Michelle något anmärkningsvärt, nämligen att det kan vara skönt för gruppen att en 

auktoritär kliver in och stoppar gruppens yttrande av sitt missnöjde. Detta trots att flera medarbetare 

delar samma missnöjda uppfattning om situationen men hen uttrycker också att några arbetstagare 
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upplevs nöjda med att diskussionen kring detta stoppas. Med detta menar Michelle att hen värnar om 

gruppens välmående och harmoni för att det ska bli lugnt på arbetsplatsen och så att de ska kunna 

lägga sitt fokus på sina arbetsprestationer. Love berättar också om ett tillfälle där hen höll en 

ledardeklaration och där en medarbetare frågade hen om hen inte skulle bestämma nånting. Love 

svarade: ” Jo, det ska jag. Måste jag så fattar jag ett beslut, det gör jag. Ibland så gör jag det direkt, 

ibland så låter jag det gå lite längre för det kanske kommer ut nåt av det”. 

 

En konflikt rör inte alltid det som är uppe till ytan just då utan det kan finnas bakomliggande orsaker 

och det är av vikt att man försöker få fram den faktiska anledningen till konflikten för att denne ska 

lösas på ett tillfredsställande sätt. Michelle uttrycker att: ” Jag har ju haft situationer där jag har fått 

prata med en eller flera parter och oftast när man haft de samtalen så kommer det fram andra saker 

som ligger bakom”.  Love säger att: 

 

/…/ för mig är det i alla fall att få reda på vad det handlar om egentligen, sen kan det va att 

det handlar om det här men egentligen så handlar det om nåt helt annat. Men man ju måste 

ju börja nånstans i alla fall och titta. Och sen så, ja, man får ju beta av helt enkelt.” 

 

Här menar vi att man tydligt kan se vad Ahrenfelt och Berner (1996, s.32)  menar med sitt citat om 

att konflikten är som en lök och att det gäller att skala tills man kommer till lökens kärna för att få 

fatt i den verkliga orsaken till den uppkomna konflikten. Poitras et al (2015, s. 107f) beskriver även 

de detta som det första stadiet i konfliktprocessen och menar att det är viktigt att det uppstår en 

medvetenhet i och om konflikten. De menar också att det är viktigt att chefen förstår situationen och 

att det också blir tydligt för medarbetaren att chefen förstår vad som är centralt för denne.  Både 

Michelle och Love är mycket tydliga med att de upplevt att konflikter inte alltid består av den för 

ögat första anblicken utan kan röra helt andra saker.   

 

Dessa bakomliggande orsaker är viktiga att blottlägga för att kunna lösa konflikten på ett gynnsamt 

sätt. Detta kan göras genom en konfliktanalys.  Malten (1998, s. 155) beskriver och betonar vikten av 

att göra en konfliktanalys vilket innebär att man lyfter upp konflikten till ytan och medvetandegör 

den. Det är också av vikt att man samarbetar för att lösa konflikten, att alla får göra sina åsikter hörda 

och att alla får säga sin mening. Detta görs för att dels stärka individens självförtroende såväl som att 

det gör det enklare att nå konsensus i hanteringen av konflikten 

 

”Livet, både arbetsliv och privatliv, består ju av konflikter och det handlar om, tror jag, att från när 

man är liten att öva sig på att hantera konflikter” säger Michelle. Michelle pratar om vikten av att 
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kommunicera med medarbetarna, att ha högt i tak och att medarbetarna ska komma till henne när de 

upplever att saker inte är som de ska. Hen säger: ” Det gäller att dels ha sunt förnuft och som chef att 

sitta lugn i båten och så efterhöra vad det är som händer”.  Detta härleder vi igen till det som Thylefors 

(2012, s. 293) beskriver när de talar om den samverkande chefen. Vi menar att Michelle också är en 

samverkande chef då hen betonar vikten av att försöka lösa konflikter genom att prata med de berörda, 

lyssna in dem och höra deras version av konflikten och kunna få till stånd en samförståndslösning. I 

just den här konflikten såg inte Michelle att det fanns någon annan lösning än att skilja medarbetare 

1 från det aktuella uppdraget men hen gjorde också bedömningen att eftersom medarbetaren hade 

problem med just samarbete så trodde Michelle att hen skulle uppskatta att få ett annat, eget uppdrag 

där det inte ställdes så höga krav på interaktion med andra. Hen säger: 

 

Det landade i att vi fick plocka bort frågan från den här personen just på grund av att det blev 

så knövligt helt enkelt. Så den här personen fick en annan fråga med en tydlig ram som sa att 

det här ska du göra, inom den här tidsrymden och det här är det som förväntas av dig. 

 

Vi menar att man, istället för att säga att en chef är en samverkande eller auktoritär ledare så bör man, 

utifrån socialpsykologiskt perspektiv, snarare säga att det är chefens ageranden i den specifika 

situationen som avgör detta vilket vi också ser hos Maltén. (1998, s.107f) Vår tolkning, utifrån vårt 

material, är också att detta bekräftas av de uppgifter som våra informanter gett oss. 

 

4.3. Vilka konsekvenser har konflikten resulterat i? 

 

Konflikterna har gett konsekvenser för de inblandade medarbetarna såväl som för cheferna 

personligen. ”Amen det är ju jobbigt att vara ovän med folk. Man vill ju inte det. Det tar ju energi 

resten av livet” menar informanten Charlie. Konflikter blir kostsamma för organisationen på ett 

ekonomiskt plan så väl som på psykiska och känslomässiga plan (Ahrenfelt & Berner 1996, s. 19). 

Charlie bekräftar att konflikten med medarbetaren gjorde så att hen mådde dåligt privat och på 

arbetet: ”Ah det var så jobbigt.... Det tog så mycket energi... Det tar jättemycket energi när man har 

personal som inte funkar”. Även Mika har påverkats av sina upplevelser. På frågan om konflikterna 

på arbetsplatsen har slitit på Mika svarar hen följande: ”Ja det är väl klart att det gör. Jag försöker 

säga att det det går bra och så och så.. Nämen det har ju definitivt gjort att jag inte tror att alla 

människor alltid är genomgoda. Och att alla människor alltid har genomgoda intuitioner”. 

 

Även medarbetarna påverkas. Charlie berättar också om samarbetsproblemen mellan arbetstagaren 

och den övriga arbetsgruppen:  ”Men det var en del konflikter kring hen i alla fall. Och bland annat 
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så blev de andra så jäkla frustrerade när de andra skulle göra något tillsammans med hen och hen inte 

gjorde sin del eller liksom”. Charlie säger att det inte beror på den jobbiga erfarenheten med den 

nyanställda men det är tydligt att situationen präglat Charlies fortsatta karriärval. På frågan om det 

gjort det svarar hen: 

 

Ja det har det väl gjort och jag har ju dessutom valt bort att inte va chef. Inte på grund av hen 

kanske.. men.. det är.. det är ganska krävande att va chef.. Och då har jag väl med tiden känt 

att om det inte ges utrymme för att va en bra chef, utan att det är en massa andra saker som 

ingår, då tackar jag nej. 

 

I både intervjun med Michelle, Mika och med Charlie framkom att de som konflikten kretsat kring 

fick reducerad befogenhet i arbetet. Deras ansvarsområden begränsades och deras fortsatta 

arbetsuppgifter fick tydligt avgränsade ramar för utförandet. Gemensamt för de två sistnämnda är 

också att de inte gett sina besvärliga medarbetare högre lön vid löneutvecklingssamtal. Mika säger 

att hon vid konflikterna sökt information om följande: ”/.../ vad man ska titta på i utvecklingssamtal, 

vad man har för kriterier vid sättandet av lön /.../”. Charlie säger följande: ”det fick ju synas i 

löneutveckling och sånt. Och det var det jag tror som gjorde att hon sa upp sig tillslut”. 

 

Mika berör också en poäng som är av stor socialpsykologisk relevans, nämligen att vi människor lär 

oss att anpassa oss till varandra och anpassa hur vi interagerar med varandra. Så här ser hen på hur 

konflikten med den besvärliga medarbetaren påverkat de övriga på arbetsplatsen: 

 

Jag tror det har hämmat alla andra i organisationen. Och jag tror att det hämmar mig också 

så småningom. Ibland tror jag faktiskt att det är att man även på arbetsplatser har någon form 

av medberoenden. Alltså inte att någon är beroende, utan alltså att man lär sig att. Det är ju 

så i all mänsklig interaktion att man lär sig att leva ihop med olika personer. Och här är man 

ju en stor del av sin dag eller sitt liv. Och då handskas man ju med eller hanterar man ju eller 

umgås man ju med olika personer på olika sätt. Och ibland ser jag att man kanske väljer att 

inte be om saker av en person för att man orkar inte få reaktionen. Eller man trippar på tå 

 

Mika är i sitt resonemang inne på hur människor anpassar sig och lär sig samarbeta med människor 

som är olik sig själv. Och att människor hittar strategier för att kunna samarbeta. Att inte kunna 

samarbeta blir en påtaglig brist hos många arbetstagare då konsten att interagera med andra människor 

ökar i vårt moderna samhälle. (Ahrenfelt & Berner, 1996, s.14) Michelles medarbetare upplevdes ha 

såna brister inom detta område att hen plockades bort från det aktuella uppdraget och istället gavs ett 

annat där det inte krävdes så mycket social interaktion med andra medarbetare. 
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Men en konflikt kan också ha positiv inverkan. Banden mellan medarbetarna sinsemellan, men också 

mellan dem och chef kan stärkas. Medarbetarna kan få ny energi efter en konflikt (Ahrenfelt & Berner 

1996, s. 22). Efter att medarbetaren slutat beskriver Charlie hur väl gruppen fungerade: ” Men efter 

att hen slutade då. /.../ då var det nästan inga konflikter. Och då var det till och med så att då var det 

någon annan som var slarvigast liksom. /.../ men dom köpte det liksom”. Vidare fortsätter hen: ”/.../ 

de var aldrig sura på den personen på samma sätt liksom. Hen är slarvig liksom men det finns andra 

kvalitéer som är viktigare liksom. Så det får man ta”. 

 

Love beskriver också hur hen ser på konflikter som en möjlighet till vidareutveckling: ”/…/ men sen 

har jag tänkt att såhär ibland så är det bra med konflikter. /…/ det kan vara bra om konflikten får 

komma fram och lösas för det jag tror ju att det kan göra att det blir en utveckling”. 

 

Dessa citat visar att konflikten lett till att gruppen fått en mer tolerant syn på varandra. Vår tolkning 

är att konflikten kan ha bidragit till att gruppen uppskattar tillvaron mer efter att medarbetaren sagt 

upp sig då irritationsmomentet som hen utgjorde inte längre existerar på arbetsplatsen. Vi kan här se 

kopplingar till Fritchie och Leary (1998, s. 22) som menar att gruppen kan uppskatta tillvaron när de 

ser hur väl den fungerar tillsammans. Konflikten kan leda till att individerna utvecklas om de tar 

lärdom av den. Det är ytterligare något som har inverkan på en långsiktig lösning av konflikten menar 

de. 

 

Det senare citatet visar också på att inställningen till störningsmoment, vilka kunnat resultera i 

konflikter, har förändrats. Att ta lärdom av tidigare konflikter är utvecklande menar Fritchie och Leary 

(1998, s. 15-17), eftersom inställningen kan förändras i de kommande konflikterna. Detta lyfter de 

fram som en av fördelarna med att arbeta förebyggande mot konflikter. Vi menar att citatet visar på 

Charlies upplevelse av att arbetsgruppen tar fasta på varandras positiva egenskaper och att de försöker 

att inte fästa någon större vikt vid de negativa sidorna. Det kan vara ett resultat av att de ändrat 

inställning. De väljer att i fortsättningen se det positiva för att slippa lägga kraft på att irritera sig, 

efter som de vet hur energikrävande det var med den förre medarbetaren. 

 

Vår tolkning är att det går att betrakta den gamla medarbetaren som en syndabock. Fritchie och Leary 

(1998, s. 15-16) menar att parterna lättare kan hantera konflikten om de har någon att skylla på. 

Dessutom menar de att konflikter måste lösas genom ett agerande. Vidare menar de att hänsyn måste 

tas till respektive part för att kunna. I detta fall blev konflikten löst genom att medarbetaren avslutade 

sin anställning. Charlie visste att medarbetaren ville ha en större utmaning i sitt arbete vilket inte 

Charlie vågade ge: 
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 ”Jag tror snarare att hen behärskade dom (arbetsuppgifterna) för väl att hen behövde lite 

utmaning. Att hon hade tröttnat lite på hela grejen liksom. Men samtidigt så vågar man ju då 

inte heller ge en sådan person mer ansvar. Det kanske var dumt då, såhär i efterhand, det vet 

jag inte men.. för man litar inte riktigt på att den levererar liksom” 

 

I citatet framgår hur medarbetarens agerande får konsekvenser som blir motsatsen till vad denne 

eftersträvar. Analysen kring detta kommer fortsätta under nästkommande rubrik då det berör 

konflikthanteringsstrategier. 

 

Ytterligare en konsekvens av situationen på Charlies arbetsplats är den ekonomiska aspekten vilket 

kommer beröras mer ingående när vi analyserar det förebyggande arbetet. 

 

4.4. Vilka olika konflikthanteringsstrategier kan vi se? 

 

Love beskriver hur hen brukar gå tillväga när hen fått reda på en pågående konflikt: ” Jag brukar prata 

med de berörda, jag pratar med båda två om det är två, jag pratar med dem enskilt och jag har även 

tagit in en konsult som vi har tillgång till här som vi använder i utvecklingsfrågor och så..” 

 

Charlie visste att medarbetaren strävade efter större utmaningar i arbetet. Som vi tidigare berört trodde 

Charlie att medarbetaren slarvade med sina arbetsuppgifter för att hen tyckte de var för lätta. Charlie 

säger följande: ”Gav hen väl lite sådär men, hen tyckte nog inte det var nog”. Vi tolkar detta som att 

chefen försöker lösa situationen genom en kompromiss, vilket är en av de konflikthanteringsstrategier 

som vi tagit upp i vår teoretiska referensram. Chefen ger medarbetaren några fler utmaningar i arbetet, 

dock inte fullt så mycket som arbetstagaren önskar. Lennéer Axelsson (2012, s. 255) förklarar att om 

båda parter avstår deras högsta önskningar är det inte någon som går vinnande ur kompromissen. Men 

kompromisser av lägre grad inte innebär någon större förlust. I detta fall  var chefen selektiv med 

vilka arbetsuppgifter denne kompromissade med att ge medarbetaren. 

 

Den anställda frågade om denne kunde få utföra Charlies arbetsuppgifter. ”Hen var ju extremt slarvig 

fast lite såhär bestämd också.. hade nog gärna velat ha mitt jobb fast hen hade inte klarat det tror jag”. 

Charlie berättar att medarbetaren frågade om denne kunde få utföra hens arbetsuppgifter. Något tyckte 

Charlie var okej att släppa ifrån sig. Men inte så mycket som medarbetaren ville. Charlie 

kompromissade samtidigt som hen inte förlorade något som var av betydelse för hen. Medarbetaren 

som lyckades få sin chef att kompromissa vann dock inte heller något som var av betydelse för denne. 
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I sådana situationer menar Lennéer Axelsson (2012, s. 255) att det finns risk för att medarbetarens 

besvikelse yttrar sig i vad som kan uppfattas som smågnabb. Detta överensstämmer med situationen 

Charlie beskriver. Hen upplevde att medarbetaren aldrig var nöjd. Charlie säger: ”Jag tror hen är en 

sådan person som är så i 4 mån sen tappar hen det. så. Och extremt krävande på det sättet”. På frågan 

om medarbetaren behövde förändring och förnyelse för att tycka arbetet är kul, svarar hen: ”Jamen 

hela tiden. Fast ja, det var svårt för oss att ge det”. 

 

På frågan om i fall Mika har fått någon utbildning eller information kring hur hen ska handskas med 

konflikter om det uppstår svarar hen: ”Vi har haft någon sån där föreläsare på någon ledarträff som 

handlar om hur man gör sig av med besvärliga personer”. Lösningen på konflikten är enligt denna 

strategi att säga upp personen genom att dokumentera dennes brister. När bristerna och varningarna 

uppnått en gräns, finns underlag för att säga upp den anställde. Detta menar Mika är ovanligt i 

Sveriges offentliga arbeten. Mika säger följande: 

 

Absolut och man har ju kanske itutats med att det går inte att säga upp någon från en statlig 

myndighet eller kommunal tjänst, att det är så svårt. Men det kanske inte är så svårt om man 

skulle dokumentera och liksom göra.. men, det finns ju någon slags.. Det vill vi ju inte i det 

offentliga Sverige.. Äh, men det kan ju kosta väldigt mycket om det finns en arbetsgrupp som 

blir väldigt lidande. 

 

Detta är en konflikthanteringsstrategi som inte överensstämmer med något av det vi berört i vår 

teoretiska utgångspunkt. Att säga upp en besvärlig medarbetare kan tyckas vara en rationell lösning 

på ett problem. Frågan vi ställer oss är ifall det går att tolka som en lösning på konflikten eller om det 

blir ett sätt att undvika att ta tag i konfliktlösning. 

 

Vad gäller Mikas konflikthanteringsstrategi i den långdragna konflikten så har hen kompromissat. 

Dock blir aldrig medarbetaren nöjd. Mika säger: 

 

Ja jag tycker att jag kan har försökt det (kompromissat). Och trollat med knäna till och med 

och gett friheter och saker och då förväntar jag mig att vi liksom ska kunna mötas och komma 

överens. 

 

Mika beskriver hur hen haft möten med arbetstagaren och i sina kompromisser tagit hänsyn till denne. 

Detta överensstämmer med hur Fritchie och Leary (1998, s. 20) beskriver att konflikter bör lösas för 

att  konflikten ska lösas för gott. Konflikten har ändå inte blivit löst. 
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Ju mer individen går in i konflikten desto mer erkänns beroendet. Det grundar sig i om drivkraften i 

konflikten styrs av individens behov eller önskningar. Detta gör att det är viktigt att i 

konflikthanteringen ta detta i beaktning för att kunna nå fram till en lösning, istället för att fokusera 

på de faktiska uttrycken menar Thylefors (2012, s. 27f). Vidare menar hon att möjligheterna att nå 

fram till en lösning minskar om individens behov hotas. Detta kan ha en central del i den långdragna 

konflikten på Mikas arbetsplats. Både Mika och medarbetarens tidigare chef har försökt att nå fram 

till vad de menar är mycket generösa kompromisser. Trots detta blir medarbetaren inte nöjd. Vår 

tolkning utifrån Thylefors (ibid) resonemang är att missnöjet grundar sig i medarbetarens starka 

behov av något slag, vilket inte har kommit upp till ytan. 

 

Mika berättar hur hen inför ett samtal med den besvärliga medarbetaren fått diskutera fallet på en 

utbildning i ledarskap hen varit på. Mika säger följande: 

 

Hon jobbade mycket med coachande samtal, att jag liksom skulle ställa frågor och.. Jag var 

först lite skeptiskt till coachning innan jag gick den kursen. Men sen tyckte jag ändå att det 

liksom var bra, att när man liksom, genom att ställa frågor får man den, mig i det här fallet, 

att se lösningar själv 

 

Mika fortsätter med ett exempel om hur det kan gå till: ”/.../ om det gäller till exempel arbetstider 

"Hur skulle du vilja ha det?" Alltså att man gräver i ämnet det handlar om och försöker få upp ögonen 

på den /.../” 

 

4.5. Hur arbetar cheferna förebyggande mot att konflikter ska uppstå? 

 

Charlie menar att rekrytera rätt är ett sätt att arbeta förebyggande mot konflikter. Tidigare i vår analys 

har vi berört vikten av att rekrytera rätt, vilket vi får anledning till att återkomma till detta nu. Charlie 

har i tidigare citat lyft fram hur mycket tid och kraft hen lagt på att rekrytera rätt. Det innebär en stor 

kostnad eftersom de inblandade under den tiden varit produktiva i sina dagliga arbetsuppgifter. 

Upplärning av den nyrekryterade medarbetaren har inte heller genererat den förväntade 

återbetalningen man med tiden räknat med. Detta eftersom denne efter förhållandevis kort tid sade 

upp sin anställning samt att denne inte utfört sina arbetsuppgifter med den kvalité som krävdes. Då 

behövde en ny rekryteringsprocess inledas med alla de kostnader som detta innebär i såväl 

rekryteringsprocess som upplärning. Konflikter är kostsamt både när det resulterar i sjukskrivningar 

och att anställda säger upp sig för att de inte trivs, eftersom upplärning av ny personal blir kostsam 

(Ahrenfelt & Berner 1996, s. ). 
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Lennéer Axelsson (2012, s. 42 f) beskriver att situationsbetingad konfliktkänslighet handlar om att 

till en början avvakta för att sedan avväga om det är värt att konfrontera den övriga gruppen i 

motsättningar. Lennéer Axelsson (ibid) förklarar att det därför är vanligt att rekrytera personer som 

bedöms vara lik de övriga i arbetsgruppen. Informanten Charlie förklarar hur stort engagemang hen 

lägger i att rekrytera rätt. Hen beskriver vikten av att personen ska platsa i gruppen: ”Jag tyckte alltid 

att det var ganska såhär jobbigt att rekrytera, inte jobbigt, men jag lade ner så mycket kraft och energi 

i det för att det är så viktigt att det blir rätt ju. Det är ju katastrofalt om det går dåligt och blir fel 

person /.../” 

 

Charlie lät några sökande gå vidare från anställningsintervjuerna till att träffa arbetsgruppen över en 

fika. Syftet var att gruppen skulle få tycka till om personen och framföra om denne verkade platsa i 

gruppen. Personen som slutligen valdes ut till att tillträda tjänsten var mycket omtyckt av både 

arbetsgruppen och chefen. ”Hen var en helt fantastisk människa. En sån person man tycker om liksom 

för att hen var så himla rolig liksom och trevlig och social och sådär, men hen var helt hopplös på att 

leverera” 

 

Toleransnivån för när gruppmedlemmen säger ifrån avgörs av hur ofta gruppen träffas enligt Lennéer 

Axelsson (ibid). Detta ger en av informanterna exempel på. Informanten Charlie upplever att det inte 

någonsin fungerade bra med den nyanställda men tillägger att det möjligen fungerade relativt bra och 

att personen engagerade sig i sitt arbete under de första fyra månaderna. Men att hen senare fick ta 

diskussioner med denne. ”Hen sprang runt och gjorde massa annat istället för sitt jobb. Flamsa runt 

en del, amen sådär /.../ Jag blev irriterad på hen och de andra blev irriterad på hen. Så hen var jag 

tvungen att ta mycket grejer med, ofta liksom”. Vidare förklarar Charlie: ”Men det var en del 

konflikter kring hen i alla fall. Och bland annat så blev de andra så jäkla frustrerade när de andra 

skulle göra något tillsammans med hen och hen inte gjorde sin del eller liksom...” 

 

Vår reflektion kring detta är att det inte var till fördel att rekrytera en person utifrån premissen att 

denne i hög grad skulle platsa i gruppen. I detta fall var matchningen god gällande det personliga 

planet men inte på det professionella planet. Arbetstagarna och chefen hade roligt med den 

nyanställda men deras arbetssätt kompletterade inte varandra. Att fungera bra tillsammans på 

fikarasterna säger inte något om hur väl parterna kan samarbeta i sina arbetsuppgifter. 
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Förutom att rekrytera rätt har Charlie ytterligare några handfasta utgångspunkter i hur hen arbetar 

förebyggande mot konflikter. Hen säger följande: 

Eller jag jobbar väldigt mycket med dialogen. Jag har alltid jobbat väldig mycket med. /.../ 

nästan hela tiden.. Om jag inte var helt fullsjokad med jobb, vilket händer en chef, men så 

hade jag sådär att jag alltid gick en runda när jag kom in. Och det kanske tog en timme för 

mig att komma till min plats men det var det värt liksom för att människan har så 

grundläggande behov det är att bli sedd, bli bekräftad och lyssnad till och sådär. Och gör 

man det varje dag så blir det mindre konflikter. Det är så enkelt! Och så himla svårt ibland 

(fniss) Men.. 

 

Maltén (1998, s. 107f) berör just detta när han talar om vikten av hur en ledare interagerar och 

kommunicerar med sina medarbetare och han menar också att det är en av de två roller som ledaren 

ska behärska för att vara en god ledare och kunna få en väl fungerande arbetsplats där medarbetare 

trivs och arbetar väl. Alla informanter berör vikten av ett öppet klimat på arbetsplatsen där alla 

medarbetare ska få komma till tals och få både plats och tid att prata och bli hörda. Michelle säger: 

 

Mycket handlar ju om det här innan, det handlar ju mycket om att vara lyhörd, se och prata 

men också lyssna in./../ Dels handlar det ju om att våga (för medarbetaren) och också sätta 

standarden för att om det är så att någon medarbetare ser nånting och kommer in till mig och 

jag direkt avfärdar denne med att: Nänä, det där ju ingenting! Då kommer ju inte den 

personen komma in till mmig nåt mer så det gäller ju att ta det på allvar. Sen behöver det ju 

inte va nånting men att du verkligen lyssnar på personen och utreder vad är problemet. 

 

På Michelles och Loves arbetsplatser ges tillfällen till detta under exempelvis veckomöten och 

arbetsplatsträffar  Även Charlie belyser vikten av en god kommunikation med medarbetarna och att 

höra dem: 

 

Att få 5-10 min varje dag liksom, när jag var där. Vilket inte var varje dag, men när jag var 

där. Men det är väl investerad tid”. Vidare fortsätter hen: ”/.../ Då tog de ju alla frågor direkt 

och då visste ju jag vilka frågor jag behövde hantera varje dag eller vad som kunde vänta /.../. 

 

Det informanterna gör genom detta är att försöka undvika det Thylefors (2013, s. 133) kallar  

kumulativa konflikter, vilket handlar om irritation över många små delar som  till sist resulterar i en 

konflikt. Thylefors (ibid) konkreta tips för att undvika detta är att regelbundet ge personalen utrymme 

att träffas med chefen på ett sätt där det finns utrymme för att prata. 
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För att underlätta samtal kring ämnen som kan uppfattas jobbiga har Michelle ytterligare ett specifikt 

arbetssätt ”Jag har jobbat mycket med gruppövningar. Både gruppövningar och samarbetsövningar 

och det är ju en del i att lära sig hantera eventuella kommande problem.” Vidare fortsätter hen: ”Det 

kan vara små saker men som kan bli större”.  Michelle berättar också att de, när de varit iväg på något, 

till exempel en föreläsning, så återkopplar de till detta på efterföljande veckomöte eller 

arbetsplatsträff och diskuterar vad de tyckte om det och hur det kändes. Michelle säger: ”Så det är 

viktigt att man gjort en sån relation med en arbetsgrupp att man kan prata om såna bitar”. Michelle 

säger senare i intervjun: ”Det är lätt att säga men att verkligen få till det krävs jobb med en 

arbetsgrupp”. 

 

Michelle beskriver här vikten av kommunikation för att förebygga konflikter och hen beskriver även 

hur viktigt det är hur man säger saker och när. Hen säger: 

 

/../ det var kanske jag som trodde att informationen gick ut på ett visst sätt när jag sa det men 

att det kanske tolkades på ett annat sätt. Det är ju väldigt vanligt. Man måste som chef tänka 

flera gånger hur man för ut information för vi tar emot information på olika sätt../../ så att är 

också viktigt, att bara för att jag har ett sätt att tänka så betyder det inte att alla mina 

medarbetare tänker på samma sätt. 

 

Love beskriver också detta fenomen med: ”Vad sa hon nu? Hur sa hen det? Och så blir det tolkning, 

tolkning, det sitter trettio huvuden och tolkar liksom, vad menar hon egentligen?” 

 

Dessa båda citat visar hur olika tolkningar av chefens budskap kan vara. Detta gör att våra informanter 

är väl medvetna om vikten av att vara så tydlig som möjligt och även anpassa hur man ger ut 

information och kommunicerar för att säkerställa att det blir så rätt som möjligt. 

 

Vår tolkning av hur dessa chefer arbetar förebyggande med konflikter är att den främsta förebyggande 

åtgärden är genom en god kommunikation gentemot medarbetarna. Våra informanter är också väl 

medvetna om vikten av denna interaktion. Flera informanter påpekar också att det är viktigt hur och 

när information delges och att man måste vara medveten om att det man säger påverkar de som 

lyssnar. Detta menar vi är av stort socialpsykologiskt intresse då det visar på hur viktigt det är att inte 

bara kunna interagera utan det är också av stor vikt hur interaktionen sker. Detta sätter stor press på 

våra chefer att kunna utföra sina roller och även anpassa sig efter olika medarbetare så att just den 

individuella medarbetaren känner sig sedd och bekräftad. Detta för att säkerställa att medarbetaren 

ska känna sig trygg på sin arbetsplats och följaktligen också kan vara så produktiv som möjligt. 
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4.6. Chefens stöd vid konflikter 

 

Under våra intervjuer upptäckte vi att det fanns blandade upplevelser av stöd för våra informanter. 

Flera av dem berättade för oss att det ibland kändes ensamt som chef men de sa också att de var 

införstådda med detta. Vi har inte någon teoretisk anknytning till detta då det inte tillhör våra 

frågeställningar men vi menar ändå att detta är viktigt att lyfta fram. Vi har därför valt att belysa dessa 

relevanta fynd under en egen rubrik. 

 

Mika berättar att hen haft kontakt med en extern part i den långdragna konflikten med en medarbetare, 

men att den externa kontakten aldrig varit på plats och inte heller varit inblandad i samtalen. Mika 

säger: ”Så den har inte varit inne i det här så, men jag har diskuterat lite med henne om det här”. Vi 

vill påpeka att denna konflikt pågått under lång tid och påverkat både Mika, den tidigare chefen, den 

berörda medarbetaren också dennes kollegor. Det framgår i detta citat: 

 

”/.../ andra medarbetare också som har jobbat här länge som har sett och hört och upplevt att 

det finns en sådan här konflikt och som kom och sa sen: "Men att du fick ta det här för det 

här har ju pågått hur länge som helst”. 

 

Ingen har kunnat lösa konflikten under den långa perioden den pågått. Vi finner det anmärkningsvärt 

att Mika är så pass utelämnad i en konflikt hen inte upplever sig ha förmåga att lösa, trots att hen 

inledningsvis haft en positiv inställning till att finna en lösning: ”Nämen det är ju roligt. Det är en 

utmaning, det blir nog bra. Det kommer jag att lösa. /.../ Så dum var jag”.  Mika själv hade önskat att 

hen haft stöd i dessa situationer: 

 

Ja det är väl klart att det hade varit väldigt, väldigt roligt att ha haft en personalavdelning som 

skulle ha mycket resurser som skulle vara ett stöd för chefen när man behöver det. Det är ju i 

sådana här situationer "tänk så, tänk så.." och också att det skulle finnas några lösningar på 

att amen göra någon rockad i arbetsuppgifter. I de bästa av världar. 

 

Charlie ser stora fördelar med delat ledarskap och upplever det som ett tryggt stöd men att hen inte 

heller haft någon personalavdelning att få stöd ifrån vid konflikter. ”Man behöver någon att bolla 

med. Man kan använda en styrelse mycket till det, är klart men det blir ändå inte samma sak. Man 

vill inte komma dragande med en massa personalfrågor till dom och så” menar Charlie. 
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Love har däremot fått stöd i sin konflikt av externa parter och säger: 

 

Ja men om jag vill kan jag få hjälp, vi har ju företagshjälp också som man också kan 

använda sig av. Det handlar ju egentligen om att hitta rätt, vart man är och vad som finns 

och så. Men jag tycker det gått bra. Det är skönt att veta att man har den möjligheten i alla 

fall. Visst kan man ofta lösa det själv men det är bra med en second opinion på saker för jag 

är ju också en del av gruppen här. Och har jag missat nåt här? Är jag färgad av det här? 

Och att då få den här vad ser du (externa hjälpen) i sammanhanget? Det är väldigt 

värdefullt. 

 

Love fortsätter dock med att säga: ” Ibland så får man ju vara, jag står ju själv som chef och ska lösa 

de här grejerna på ett sätt även om jag har stöd och så, med olika stödfunktioner” 

 

Vi ser här stora skillnader i vilket stöd våra informanter haft och det är tydligt att de som haft mest 

stöd i konflikter också känner sig tryggast i att handskas med dessa. Love nämner även sin 

magisterexamen som stöd och menar att den gett hen en trygghet som chef och ledare som hennes 

grundexamina inte gjort. Michelle har även hen fått stöd och hjälp från en utomstående part och tar 

också upp att: ” /…/ man kan ju förnya sina kunskaper hela tiden för det är ju jätteviktigt att vi som 

arbetsgivare gör rätt så det inte blir nåt tok”. Vid frågan om detta är något som arbetsgivaren styr upp 

så svarar hen: ”Nej, det ligger i ansvaret som chef att hålla sig uppdaterad och att du också har rätt 

kurser”. 

 

Det här tolkar vi som att det blir en stor press på cheferna, de ska vara kompetenta och samverkande 

ledare, de ska hålla sig uppdaterade om sin egen utbildning och till detta ta hand om såväl 

medarbetare som organisation. Med detta så tolkar vi det som att cheferna behöver ett stöd och som 

vi ser det så verkar det inte alltid finnas där vilket vi menar påverkar chefernas välmående negativt. 

 

4.7 Sammanfattning av analys 

 

Avslutningsvis vill vi förtydliga och konkretisera vad vi kunnat se i vår analys och hur detta uppfyller 

syftet med vår studie. Syfte med denna studie är att beskriva hur chefer hanterar konflikter inom 

organisationen och hur de interagerar i dessa konflikter. Gällande chefernas agerande i konflikterna 

har vi i analysen kunnat se att cheferna i några fall avvaktat med att agera trots att de uttalat att det 

var viktigt att agera omedelbart för att inte konflikten ska bli större. Våra informanter har också 

påtalat vikten av att kommunicera med medarbetarna och de har också varit tydliga med att det är 

viktigt hur informationen går ut då denna kan tolkas på olika sätt och det på så vis kan bli missförstånd 
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som i förlängningen kan resultera i konflikter.  Så vad gäller chefernas interaktion i konflikten har vi 

kunnat se fokus på både att och hur dialogen förs. Kommunikationen var också ett primärt fokus i 

den förekomna externa konflikthanteringsstrategin.  Vidare lyftes kommunikationen också fram som 

ett sätt att arbeta förebyggande mot att konflikter skulle uppstå, detta genom att lyssna på och bekräfta 

sina medarbetare och få dem att känna sig sedda. Dessutom fanns en strävan att skapa ett öppet klimat 

på arbetsplatsen där  man skulle kunna tala ”om allt”, detta bedömdes kunna främjas genom god 

kommunikation på arbetsplatsen.  

 

De har också talat om sina olika ledarstilar och de har påtalat att även om de vill vara demokratiska 

och samverkande chefer så är de också auktoritära chefer när det behövs. I vår analys av detta så har 

vi sett att de är väl medvetna om sina roller som chefer. De uttrycker också hur de vill interagera 

tydligt med sina medarbetare och att de också är noggranna med hur denna interaktion sker för att 

skapa en bättre arbetsmiljö för de anställda och således främja såväl arbetsmiljö som produktivitet 

inom organisationen. 

 

 För att komma fram till lösning av konflikter förekom kompromisser. Vi har också sett att ett sätt att 

hantera konflikter på har varit att förändra arbetstagarens arbetsuppgifter. Där har cheferna tagit ett 

auktoritärt beslut och gett den berörda arbetstagaren andra uppgifter där denne inte behövt samarbeta 

med andra anställda då tidigare uppdrag inte gått att genomföra på grund av samarbetssvårigheter. 

Andra sätt att hantera konflikter var att inte låta medarbetare få löneutveckling eller inte överlämna 

mer ansvar till medarbetare på grund av konflikten. Detta trodde en av informanterna lett till att en  

medarbetare avslutat sin anställning på egen begäran.  

 

Vi har vidare också sett i vår analys att cheferna upplevt att det varit skönt att kunna få stöttning i 

konflikter och de som inte har haft den hjälpen har uttryckt att detta är något de gärna skulle vilja ha. 

Rollen som chef upplevs vara ensam och vår analys av detta är att det troligtvis skulle förbättra 

arbetssituationen och göra deras roller lättare om de hade stöd i dessa konflikter. Våra informanter 

uttrycker dock att detta, att vara själv som chef, är något de är medvetna om och vår tolkning är att 

de finner sig i den rollen för att det är det som förväntas av dem. 

 

Dessa ovanstående analysresultat som vi funnit genom våra intervjuer har besvarat vårt syfte och 

våra frågeställningar genom att de visar på hur våra informanter agerar och interagerar i konflikter.  
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5. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

Detta är studiens avslutande del i vilket vi besvarar hur studiens syfte uppfyllts. Inledningsvis 

redogörs för de konkreta resultaten av studien. Frågeställningarna besvaras genom en summering 

av analyserna. Avslutningsvis förs en diskussion där vi bland annat diskuterar hur vår förförståelse 

stod sig samt förslag till vidare forskning. 

 

5.1. Slutsats 

 

Den kände sociologen Charles Horton Cooley uttryckte att: ”Ju mer man tänker på det, desto mer 

kommer man att förstå att konflikter och samarbete inte är skilda ting utan faser av en process som 

alltid involverar något av båda. (1918, refererad i  Thylefors 2013, s. 131) Anledningen till att vi valde 

att inleda slutsatsen med detta citat är för att vi vill visa på hur samarbete och konflikter går hand i 

hand och inte går att rent särskilja då en konflikt kräver en viss interaktion med någon annan, om än 

kanske inte ens verbalt uttalat och att ett samarbete kommer till stånd genom att man kompromissar 

och interagerar för att nå en överenskommelse, konsensus. Detta menar vi att vi belyser i vår analys 

och våra resultat. 

 

Hur har chefen agerat i konflikten? 

Vi har funnit att det hos våra informanter förekommit stort fokus på själva kommunikationen och de 

upplevdes väl medvetna om hur viktigt det var att de som chefer kommunicerade på ett riktigt och 

tydligt sätt med sina medarbetare. Det förekom också att de coachade anställda i hur de kunde föra 

dialog med den personen de var i konflikt med och också uppmuntrade detta. Detta överensstämmer 

med agerande enligt samverkande ledarskap. De har också tryckt på vikten av att ta tag i konflikten 

per omgående för att förhindra att den förvärrades och spred sig mer och därigenom både skadade 

medarbetarna såväl som att arbetsplatsen blev lidande. Detta har dock inte stämt överens med hur de 

i vissa fall själva agerat. När konflikter uppstod intogs ett avvaktande läge. I senare skeden av 

konflikter har vi sett ett starkt och bestämt ingripande genom att ”sätta ner foten” för konflikten. Det 
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förekom en tro på att detta också kunde vara skönt för gruppen. Det agerandet överensstämmer med 

auktoritärt ledarskap. 

 

Vilka konsekvenser har konflikten resulterat i? 

Konflikterna har fått konsekvenser för såväl chefernas eget välbefinnande som för medarbetarnas, då 

det gjort att båda parter mått dåligt av det. Vi har sett att arbetstagare som är inblandade i konflikter 

fått konsekvenser i form av att de fått lägre grad av eget ansvar i arbetsuppgifterna och förlorade 

uppdrag. De har även fått tydligare avgränsningar i sina arbetsuppgifter. Vi har också sett att det 

förekommit att arbetstagaren fått byta arbetsuppgifter helt. Konflikterna och grunderna till dessa har 

också påverkat vissa medarbetares löner då  dessa konflikter tagits i beaktning vid 

löneutvecklingssamtal. Detta betraktar vi som en konsekvens av konflikten i lika hög grad som en 

konflikthanteringsstrategi, eftersom vi sett att detta använts för att visa sitt missnöje med 

medarbetaren. Detta har i sin tur gjort medarbetaren så besviken att det, enligt en informants 

bedömning, troligtvis låg till grund för att denne medarbetare avslutade sin anställning på egen 

begäran. 

 

Vilka olika konflikthanteringsstrategier kan vi se? 

 

Vi har sett att chefer använder sig av kompromisser för att lösa konflikten. I den förekomna externa 

konflikthanteringsstrategin har coachande samtal använts som metod. Andra sätt vi kunnat se är att 

chefen söker olika vägar för att avsluta anställningen med medarbetaren. Ett sätt är att skriva ner 

klagomål och ge varningar tills det finns skäl att säga upp medarbetaren. Ett annat sätt är att inte låta 

medarbetaren få högre lön i löneutvecklingssamtal med hänvisning till dennes brister, vilket kan leda 

till att medarbetaren själv säger upp sig på grund av sitt missnöje med detta. 

 

Hur arbetar cheferna förebyggande mot att konflikter uppstår? 

 

Ett sätt att arbeta förebyggande var genom att låta medarbetarna bli sedda, bekräftade och lyssnade 

på. Det förekom stor medvetenhet kring vikten av kommunikationen på arbetsplatserna och våra 

informanter lade sig vinn om att medarbetarna skulle känna sig trygga med att komma till dem med 

sånt som de uppfattade som problem. Detta gjordes bland annat genom  att arbeta med gruppövningar 

för att underlätta för medarbetarna att våga prata om känsliga ämnen. Ett annat förekommande sätt 

var att ha kontinuerliga möten där det informerades om olika saker så att medarbetaren ska känna sig 

delaktig på sin arbetsplats. Det lades också stor vikt vid att noggrant välja vilka som anställs för att 



 

50 

 

de ska passa så bra in i arbetsgruppen som möjligt, vilket vi menar är ett  sätt att arbeta förebyggande 

mot att konflikter skulle uppstå. 

 

 

 

5.2. Diskussion 

 

Det som vi sett genomgående under hela vår analys av våra data är att våra informanter varit mycket 

enade i att kommunikationen är oerhört viktig, för att inte säga det viktigaste i att dels skapa en god 

arbetsmiljö där medarbetarna känner trygghet och samhörighet, dels att arbeta med kommunikationen 

som förebyggande insats för att undvika konflikter och slutligen är den ett medel för att hantera 

konflikter och att lösa dessa. Detta menar vi är mycket intressant med socialpsykologiska ögon då det 

visar hur vi som individer anpassar oss och interagerar för att såväl utvecklas som bli en del av 

gruppen. 

 

Detta blir än mer anmärkningsvärt ur ett chefsperspektiv då dessa har flera individer att ta ansvar för 

och i och med detta även anpassa sin interaktion efter denne så att hens medarbetare förstår både 

instruktioner om hur uppdrag ska utföras och också känner sig sedd och bekräftad då detta är av stor 

vikt för att medarbetarna ska må bra. Våra informanter är också mycket medvetna om att det inte bara 

är viktigt att man kommunicerar utan också hur man gör detta och de arbetar konstant med detta. Vi 

har också sett att de betonar vikten av god kommunikation och interaktion med medarbetarna för att 

kunna få till stånd en god arbetsmiljö och få sina arbetsgrupper så produktiva som möjligt. De har 

påtalat att konflikter stör arbetsron och tar tid som egentligen skulle ha använts till uppdrag på 

arbetsplatsen. 

 

Vi har också sett att vid konflikter på arbetsplatserna så har våra informanter ibland hamnat i en utsatt 

situation då de ibland inte har några konkreta redskap att använda sig av för att lösa situation. Några 

informanter berättar att när konflikterna varit svåra att hantera har de haft lågt stöd från andra parter 

vilket upplevs som en brist och gör att chefskapet vid dessa tillfällen känns tungt. Dessa chefer har 

varit utlämnade att lösa konflikterna själva och detta har inte varit ultimat för den aktuella konflikten 

och det har varit betungande för cheferna. De av informanterna som hade relevant utbildning inom 

ledarskap och också hade stöd från andra parter upplevdes tryggare i sin konflikthantering men sa 

också de att det ibland kändes tungt och ensamt att vara chef. Vår tolkning av detta är att det outtalat 

ligger i förväntningen på att vara chef att kunna lösa saker själv och att de kanske därför inte tar hjälp 
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så ofta som de borde. Dessa chefer hade dock möjligheten att få hjälp utifrån, något inte alla våra 

informanter hade. 

 

Vår tolkning av detta är att det är ett stort och komplext arbete att vara chef och framförallt en 

samverkande chef då det kräver att man interagerar både tydligt,  som möjligt gentemot varje 

individuell medarbetare men också så rättvist mot gruppen som möjligt för att kunna hålla en god 

samhörighet och få en god och produktiv arbetsmiljö. Vad vi ser saknas i flera av våra informanters 

fall är stöd när det blir tufft och detta säger de också själva skulle vara skönt att ha. Vi menar att det 

är ett viktigt ämne att forska vidare i, ett förslag kan vara att göra en studie där man undersöker vad 

den här upplevelsen av ensamhet gör för chefen? Vad händer med denne när det saknas stöd? 

 

Vi valde att i ett tidigt skede skriva om vår förförståelse. Vi vill så här efter att studien avslutats 

diskutera hur vår förförståelse förhöll sig till vårt resultat.  Orsaken till att vi redogör hur vår 

förförståelse stod sig i förhållande till vad vi kommit fram till på ett grundligt sätt är för att läsaren 

själv ska kunna bilda sig en egen uppfattning om, och i så fall hur, detta präglat vårt arbete. 

Sammanfattningsvis förhöll sig vår förförståelse väl i förhållande till vad vi fick erfara. Vi finner all 

anledning till att redogöra på vilket sätt. I vår förförståelse diskuterar vi vår oro inför hur vi ska kunna 

ställa frågor för att få informanterna att prata om sina erfarenheter av konflikter på arbetsplatsen. Vi 

funderade mycket kring huruvida ämnet kunde vara för känsligt för att informanterna skulle våga 

öppna sig om det. Den entusiasm vi hade inför ämnet var dock så stor att vi ville försöka ta reda på 

mer om detta trots våra betänkligheter. Vid intervjutillfällena visade det sig att informanterna inte alls 

verkade uppfatta detta som ett svårpratat  ämne. Det fanns inte under någon intervju någon tvekan 

hos informanterna, de ställde upp och berättade öppet kring sina erfarenheter. Vi tror att vår 

hänvisning till de forskningsetiska riktlinjerna som vi utgått ifrån kan ha bidragit till en trygghet hos 

informanterna. Vi framhöll noggrant syftet med vår studie samt att vi värnar om informanternas 

konfidentialitet. 

 

Vad gäller de reflektioner kring vilka inblandade parter vi skulle få se i konflikterna, stämde dessa 

överens med vad informanterna berättade. Informanterna berättade om konflikter mellan medarbetare 

men också mellan medarbetare och chef. Vår förförståelse stämde också, i några fall, överens gällande 

när informanterna ingrep i konflikter. Vi skrev att de troligtvis inte ingriper i ett tidigt skede utan först 

när konflikten eskalerat. Det anmärkningsvärda gällande detta var att alla informanter betonade vikten 

av att omgående ingripa vid minsta tendens till konflikt. Dock när de sedan berättade om specifika 

händelser visade det sig att flera av våra informanter inte ingrep direkt när en konflikt uppstod, utan 
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inledningsvis avvaktade. Detta trots att de alla uppgav att det var viktigt att gripa in i konflikten så 

fort som möjligt för att minimera skadeeffekterna av den. 

 

Kanske stämmer också våra spekulationer om att detta beror på att många chefer har begränsade 

resurser och kunskap på området inom konflikthantering. I vår analys kom vi fram till att det fanns 

en viss osäkerhet kring hur de specifika konflikterna kunde lösas och att chefen satt i en utlämnad 

position då denne ibland saknade stöd och resurser i frågan. Vi har i hela processen varit medvetna 

om vår förförståelse. Att vårt resultat överensstämt i viss grad med vår förförståelse har enligt vår 

bedömning inte påverkats av exempelvis ledande frågor eller liknande, då vi varit öppna för att ta in 

andra perspektiv än de som funnits i vår förförståelse och vi har jobbat aktivt med detta i såväl 

intervjuer som analys. 

 

Vi menar att det skulle vara intressant att göra fortsatta studier inom området men att då undersöka 

medarbetarnas upplevelse av chefernas konflikthantering. Vi ställer oss dock frågan varför detta inte 

undersökts i bredare utsträckning då det enligt vår mening är bristfälligt studerat. Vår uppfattning 

av detta har styrkts i och med arbetet med vår uppsats. Detta får till följd att vad gäller tidigare 

forskning så har vi haft mycket begränsad tillgång.. Den tidigare forskningen som vi hittat rör kon-

flikter där personalen är utsatt exempelvis från vårdtagare på behandlingshem. Konflikter som rör 

arbetstagare emellan eller chef och arbetstagare finns det däremot mycket lite forskning kring. Detta 

bekräftades också då vi läste andra uppsatser inom ämnet där de lyfte samma problematik. 

 

Vår uppfattning är detta är ett viktigt och intressant område för vidare socialpsykologisk forskning  

och det skulle också vara mycket spännande att gräva djupare inom kommunikationen mellan chef 

och medarbetare. Ett förslag till vidare forskning inom det området skulle kunna vara att göra en 

större studie där man intervjuar såväl medarbetare som chefer och kombinerar detta med fältstudier 

och observerar en specifik arbetsplats för att nå en djupare inblick och förståelse av interaktionen och 

kunna iaktta såväl kommunikation som det outtalade kroppsspråket. 
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Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

Vad har du för befattning? 

Hur länge har du arbetat här? 

Vad har du för utbildning? 

 

 

Hur definierar du begreppet konflikter? 

Hur ser du på konflikter? 

Hur upplever du konflikter? 

Vad tror du kan vara orsaker till konflikter? 

 

 

Förekomna konflikter 

Hur ser din relation till arbetsgruppen ut? 

Hur ofta träffas ni? 

Hur reagerar du när du får veta att det finns en konflikt på arbetet? 

Hur agerar du när en konflikt kommer till din vetskap? 

 

Har personalen någon gång uppmärksammat dig på att det finns en konflikt på arbetsplatsen? (Om 

ja, hur gick denne/dessa tillväga? 

Vet personalen hur de ska handskas med konflikter? ( Vart de ska vända sig? Vem de ska kontakta?) 

Har personalen fått information/utbildning i hur de ska handskas med konflikter som uppstår om det 

skulle uppkomma några? ( Hur ser denna information/utbildning ut?) 

Har personalen tagit initiativ till konfliktlösning? (Hur gick de tillväga i så fall?) 

 

Kan du berätta om en konflikt på din arbetsplats? ( Vad hände, vad sa du då, vad gjorde du då, hur 

gjorde ni då) 

http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Hur hanterade du den? 

Hur upplevdes konflikten, positiv/negativ? 

Vilka beteenden såg du i konflikten du hanterade? ( Ex. passiv, aggressiv, undvikande….) 

Hur tror du konflikten påverkade de inblandade i efterhand? 

Har personalen berättat för dig i efterhand hur de upplevde konflikten och konflikthanteringen? 

Följdes konflikten upp efter en tid? I så fall hur? 

Hur påverkade konflikten dig som chef/ledare? 

Vad har du lärt dig om konflikter genom denna? 

Vid flera konflikter: Ser du något gemensamt för konflikterna? Agerade du likadant i alla? 

Annorlunda hur? Lika hur? 

 

Riktlinjer 

Finns det någon policy för hur ni ska agera vid konflikter? 

Har du fått någon form av utbildning eller instruktioner om hur du bör agera? 

Används extern hjälp i konflikter? 

 

Konfliktfri arbetsplats 

Arbetar ni förebyggande mot att konflikter ska uppstå, i så fall hur? 

Hur ser en konfliktfri arbetsmiljö ut enligt dig? 

Hur ser du på en sådan tillvaro (bra eller dåligt med en "harmonisk arbetsplats där det aldrig 

förekommer konflikter) 

 

 

 

Avslutande frågor 

Får vi återkomma om vi har fler frågor? 


