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Studiens intention är att bidra med förståelse och medarbetarpespektiv till 
organisationer för att underlätta hantering av konflikter för chefer och därigenom 
en bättre arbetsplats för anställda. Avsikten att ta tillvara på medarbetares 
perspektiv är för att bidra med förståelse för hur medarbetare upplever 
konflikhantering och vad för slags ledning de eftertraktar från sin chef. Studien 
har enbart fokuserat på offentlig sektor inom Sverige.  

Studien har genomförts med kvalitativ strategi där metoden för insamling av 
empiri var semistrukturerade intervjuer per telefon. För att bearbeta och analysera 
materialet användes en tematisk analys som kopplades till Lennéer Axelsson och 
Thylefors (2013) teori kring situationsanpassat ledarskap och Ekstams (2000) 
modell kring konfliktstilar. Slutsatsen blev att medarbetare önskar att deras chefer 
stöttar, lyssnar och är tydliga gentemot dem istället för att undvika att hantera 
konflikter eller detaljstyra.  
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Introduktion 
Konflikthantering upplever vi som genomför studien som spännande och 
givande inför vårt framtida yrke där vi kommer att vara i sociala 
sammanhang där risker finns att konflikter uppstår. Efter att ha genomfört 
en tidigare undersökning inom arbetslivspedagogik gällande konstruktiv och 
destruktiv konflikthantering uppstod ett intresse att vidare undersöka ämnet 
konflikthantering. Den tidigare studien visade på att det både fanns positiva 
och negativa effekter av konflikter. En konflikt som hanterades på ett 
konstruktivt sätt bidrog till ökad kreativitet och idéer gällande 
tillvägagångsätt medan negativa konflikter medförde nedsatt produktivitet 
samt en försämrad arbetsmiljö. Konfliktfenomenet är omfattande och det 
krävs en tydlig avgränsning för att kunna studera mer utförligt. Eftersom det 
inför denna studie fanns en större möjlighet att vidare undersöka ämnet i 
form av tid valdes konflikthantering men med ett annat fokus. Fokus i denna 
studie kommer att vara hur chefer leder medarbetare vid konflikter.  

Studien fokuserar på yrkesverksamma människor inom offentlig sektor som 
dagligen har kontakt med kollegor och chefer. De flesta människor oavsett 
om de är yrkesverksamma, studerar eller har en annan daglig sysselsättning 
befinner sig på något sätt i sociala sammanhang där människor har olika 
idéer, föreställningar, mål och förväntningar på grund av att alla bär på olika 
bakgrunder, utbildningar, erfarenheter och behov, (Ekeland 2004; Ekstam 
2000). Detta kan leda till att konflikter uppstår eftersom konflikter inträffar 
när människors åsikter skiljer sig, Pihl (2012). Enligt Pihl (2012) är det 
vanligt förekommande inom en organisation att ha problem med konflikter i 
mindre eller större utsträckning. 

Konflikter kan uppstå både i privatlivet och på arbetsplatsen men dessa 
miljöer skiljer sig åt eftersom vi på arbetet inte kan välja vilka personer vi 
möter. När en konflikt uppstår på arbetsplatsen kan vi inte själva välja om vi 
ska samarbeta. Vi måste finna ett sätt att hantera konflikter för att kunna 
arbeta tillsammans. På en arbetsplats är det främsta målet inte att 
medarbetare ska bli nära vänner utan istället handlar det om att sträva efter 
att medarbetarna kan samarbeta genom god kommunikation och ömsesidig 
förståelse, (Pihl 2012). Genom detta kan medarbetare fokusera bättre på 
arbetsuppgifterna. Det är därför viktigt att organisationer hanterar 
konflikter. Oavsett om konflikten blir löst eller om involverade parter blir 
nöjda eller inte är det viktigaste att hantera konflikten, (Larsen 2002). Detta 
eftersom hanteringen har positiva effekter på medarbetares arbetstrivsel och 
samarbetsförmåga när individernas åsikter tagits hänsyn till samt att de 
känner sig mer sedda, hörda och delaktiga, (Ekeland 2004; Östling 2008).  
Både Ekstam (2000) och Choi (2013) berättar att flertalet anställda känner 
rädsla inför hantering av konflikter. Detta innebär att konflikthantering kan 
vara av stor betydelse för arbetsplatsers pedagogiska utveckling på grund av 
att rädslan gör att det skapas svårigheter att lära. Om medarbetare lär sig att 
hantera konflikter och får en förbättrad förmåga att bemöta konflikter 
skapas en större trygghet i organisationen, Pihl (2012). Studien kommer att 
undersöka konflikthantering inom offentlig sektor eftersom författarna 
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utifrån personliga erfarenheter upplevt att denna sektor har utarbetade 
strategier och policys gällande arbetsmiljö vilket kan innebära att en större 
medvetenhet finns i dessa organisationer kring vikten av arbetstrivsel, 
samarbete och hantering av konflikter.  
 

Bakgrund 
I Bakgrunden kommer studiens centrala begrepp förklaras utifrån litteratur 
för att ge läsaren en bättre förståelse för fenomenet. Exempelvis redogörs 
uppkomsten och innebörden av konflikter samt vilka konsekvenser som kan 
inträffa i organisationer. Detta för att påvisa hur relevant hantering av 
konflikter är. Det kommer även att förtydligas vad som skiljer begreppen 
konflikthantering och konfliktlösning åt. Vidare i bakgrunden förklaras det 
vilken roll chefer har vid konfliktsituationer. Litteraturen som studien 
baseras på var främst från början av 2000 talet. Detta eftersom det var 
svårt att finna nyligen publicerade böcker inom konflikthantering som kunde 
anses tillförlitliga. En medvetenhet kring detta fanns när litteraturen 
studerades och därmed även ett kritiskt tänkande. 
 

Konfliktdefinition 
För att kunna förstå studiens fenomen konflikthantering måste det klargöras 
vad konfliktbegreppet betyder. Begreppet konflikt hade många olika 
tolkningar och definitioner. Ekstam (2004) förklarade att konflikter uppstod 
genom oenighet och beroende på individers hantering av dessa framkom 
destruktiva eller konstruktiva konflikter. Enligt Larsen (2002) förekom 
konflikter i situationer mellan minst två personer där den ena personen 
försökte hindra den andra personen från att nå sitt mål. Detta resulterade i 
att den motarbetade personen gav uttryck för sin reaktion av att bli 
motarbetad.  

Ytterligare en definition på konflikt var en kollision där händelseförloppet 
bestod av en interaktion mellan individer som hade olika intressen. Båda 
individerna uppfattade deras egna intressen för viktiga för att kunna 
kompromissa vilket gjorde att de blockerade varandra (Östling 2008; Pihl 
2012).  
Eftersom studien fokuserar på konflikthantering gällande medarbetare och 
chefer behövdes även ett förtydligande av dessa begrepp. I studien 
definierades chef som en person med en ledande funktion (NE, 2015). 
Begreppet medarbetare avsåg en medarbetares relation till arbetsuppgifter 
och arbetsgivare. Med ett traditionellt medarbetarskap avsågs en individ 
som utförde arbetsuppgifter efter anvisningar. Arbetsuppgifterna tilldelades 
från chefen som var huvudansvarig (Granberg, 2011). 
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Konflikters uppkomst 
Det kan vara viktigt att veta varför en konflikt uppstått för att sedan kunna 
hantera den på ett lämpligt sätt. En ökad kännedom kring konflikters 
uppkomst och vilka konsekvenser som kan medföras ger läsaren en djupare 
förståelse för fenomenets relevans.  

 
Enligt Ekstam (2000) måste det klargöras varför en konflikt uppstått för att 
hantera den och inte enbart fokusera på vad konflikten handlade om. När 
individer hade olika uppfattningar och oenigheter kring ett visst intresse 
kunde detta leda till konflikter förklarade Larsen (2002). Ett naturligt sätt att 
agera vid sådana situationer var att individer kämpar och strider för sina 
ståndpunkter. Vissa individer kunde välja att inte gå in i konfliktkamp men 
Larsen (2002) menade att en konflikt inte kunde uppkomma utan en kamp. 
Enligt Ekstam (2000) fanns det många olika anledningar till att konflikter 
uppstod. Exempelvis kunde orsakerna bero på individers olika åldrar, 
utbildningsnivå, status, makthierarki, kön och erfarenheter. Vidare berättade 
Ekstam (2000) att arbetsplatskonflikter mestadels avsåg oenigheter kring 
fakta och information. Detta kunde baseras i otydligheter gällande mål, 
förväntningar, värderingar, arbetsuppgifter och vilka arbetsmetoder som 
skulle användas på organisationen. Ekstam (2000) beskrev att i vissa 
situationer skapades konflikter kring något annat än vad medarbetarna 
egentligen hade problem med. Grunden till detta kunde bero på att individer 
hade en rädsla kring att diskutera det reella konfliktproblemet. Dessa typer 
av konflikter benämndes ställföreträdande konflikter.  
Nedan förklaras det att konflikters existens måste säkerställas och även att 
individer som kommunicerar med andra säkerställer att deras information 
uppfattats korrekt. Pihl (2012) beskrev olika arbetsplatskonflikter och 
menade på att dessa ofta skapades på grund av otillräcklig kommunikation 
samt otydlighet vilket kunde leda till missförstånd. Exemplet Pihl (2012) 
beskrev som orsak till missförstånd var när två individer förde en dialog och 
där ena individen tolkade informationen annorlunda än den andra individen. 
Pihl (2012) förklarade att det i sådana situationer var fördelaktigt att 
säkerställa att motparten verkligen uppfattat informationen korrekt för att 
minska missförstånd och konflikter. Även Larsen (2012) beskrev konflikters 
komplexitet. Han förklarade att vad som kan göras åt konflikter är komplext 
eftersom individer uppfattar en konflikt på olika sätt. Det var viktigt att 
avstämma om en konflikt existerade enligt de berörda parterna eftersom det 
förekom att enbart en individ kunde uppfatta att en konflikt pågick. Larsen 
(2012) redogjorde ett exempel där ena individen uppfattade att en 
diskussion pågick medan den andra individen uppfattade situation som 
obehaglig och att en konflikt pågår.  
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Konflikthantering  
I studien upptäcktes vikten av att skilja begreppen konfliktlösning och 
konflikthantering. Vid konfliktlösning fanns målet och strävan att lösa 
konflikter. Detta var dock inte alltid realistiskt eller genomförbart. 
Konflikter kunde inte alltid lösas eftersom de inblandade parterna inte 
kunde göras nöjda vid varje situation. Istället borde ett fokus ligga på att 
finna en acceptabel lösning för involverade konfliktparter. Konflikter 
behövde inte lösas utan istället berörde konflikthantering hur konflikten 
hanterades och beroende på hantering skapades bättre eller sämre 
förutsättningar till konfliktlösning (Ekeland, 2004). 
Vidare berättade Ekeland (2004) om bättre och sämre konflikthanteringar. 
En mer fördelaktig hantering var ”vinna-vinna lösningen” som handlade om 
att försöka finna en kompromiss och en medelväg i konfliktsituationer för 
de inblandade. Vid tillfällen där två eller fler parter inte kunde komma 
överens eller där ena parten försökte hindra den andra från att nå sitt mål 
borde enligt Ekeland (2004) en acceptabel lösning diskuteras fram. Även 
Larsen (2004) hade ett liknande resonemang att alla konflikter inte kunde 
lösas och att det inte alltid gick att göra alla medarbetare på en arbetsplats 
tillfreds vid konflikthantering.  

Vid skapandet av bakgrundens litteraturöversikt upptäcktes det att många 
författare valde att dela in konflikthantering i olika kategorier. Exempelvis 
Lennéer Axelsson och Thylefors (2013) som redogjorde fem olika 
konflikthanteringsstilar, den dominerande, kompromissande, undvikande, 
integrativa och undertryckande. Många forskare utvecklade egna modeller 
utifrån dessa konflikthanteringsstilar. Lennéer Axelsson och Thylefors 
(2013, författarna refererar till Kenneth Thomas och Ralph Kilmanns) 
berättade om den mest använda och bekanta indelningen av 
konflikthantering i Sverige; den dominerande, samarbetande, undvikande, 
anpassande och kompromissande hanteringen. Den dominerande utgick 
från en individ som värnade om sina egna intressen. Den anpassande 
hanteringen använde en individ som värnade mer om andras intressen. 
Under den anpassande hanteringen fanns ett fokus på att bevara goda 
relationer i konfliktsituationen mellan inblandade parter och att konflikten 
skulle bli acceptabel. Den undvikande konflikthanteringsstilen var när en 
individ undvek konfliktsituationer och som varken värnade om sina egna 
intressen eller andras. Den kompromissande konflikthanteringen fanns hos 
individer med måttligt intresse till att tillgodose egna behov såväl som 
andras. Den samarbetande hanteringen gick ut på att försöka skapa 
lösningar genom att inte skylla ifrån sig, försvara sig själv eller undvika 
konflikten. En individ som använde samarbetande hantering hade stort 
intresse av att tillgodose andras önskningar men lika stort intresse till att nå 
egna mål och önskningar (Lennéer Axelsson & Thylefors 2013). 
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Chefens ansvar vid konflikter 
Att chefer var ansvariga för hantering av konflikter belyser många författare 
i litteraturöversikten. Larsen (2002) redogjorde att en chefs roll vid 
konfliktsituationer var viktig eftersom chefer bär huvudansvaret för 
medarbetares arbetsmiljö vilket även innefattade konflikthantering. I 
chefens arbetsuppgifter ingick det att leda, ansvara och stödja medarbetarna 
vid behov. Tidigare beskrevs Lennéer Axelsson och Thylefors (2013) olika 
konflikthanteringar och en av dem var den undivkande hanteringen. Vissa 
chefer uppfattade inte att konflikter pågick medan andra chefer kunde välja 
att undvika dem på grund av att de ansåg att konflikten saknade relevans. 
Andra chefer kände rädsla inför att bemöta konflikter medan andra saknade 
kunskap gällande hanteringen (Ekstam 2000; Larsen 2002).  
Vidare förklarade Larsen (2002) problematiken vid tillfällena där 
medarbetare upplevde att en konflikt pågick men att deras chef inte 
upplevde samma sak. Exempelvis att en medarbetare fann en konflikt 
allvarsam och relevant men att chefen inte uppfattade konflikten relevant 
vilket gjorde att chefen valde att inte hantera den (Larsen, 2002). Det fanns 
även chefer som valde att medvetet ignorera konflikter på arbetsplatsen och 
som hoppades på att de inte skulle behöva vidta åtgärder redogjorde Ekstam 
(2000). Ett vanligt argument hos chefer kunde vara att medarbetare var 
vuxna människor och borde därför ansvara och hantera deras konflikter 
själva. Grunden till att chefer inte ingrep vid pågående konflikter kunde 
bero på rädsla och utifrån Ekstams (2000) erfarenheter från 
konflikthanteringsutredningar påbörjade chefer ofta hanteringen av 
konflikter för sent.  

Både Ekstam (2000) och Ekeland (2004) menade på att chefer hade det 
yttersta ansvaret för hanteringen av konflikter vilket Ekstam (2000) 
uttrycker genom följande citat. ”Att som chef inte ta tag i en situation där 
medarbetarna vill att någonting ska göras är ett allvarligt felbeteende” 
(Ekstam, 2000, s.51). Det var en chefens ansvar och arbetsuppgift att 
hantera, analysera och bedöma genomförbara åtgärder gällande konflikter. 
För att detta skulle kunna genomföras borde chefen kommunicera och 
lyssna på inblandande konfliktparter i syfte att försöka förstå medarbetarnas 
olika tolkningar av situationen (Ekeland 2004). Genom detta visades respekt 
för individernas olika åsikter och känsloupplevelser.  

 
Pihl (2012) betonade vikten av chefers ledarskap vid konflikter eftersom en 
chefs beteende kunde ha en stor inverkan på medarbetare. Det kunde därför 
vara viktigt att som chef reflektera över sitt beteende och även vad som 
kommuniceras samt utlovas till medarbetarna. Genom detta kunde 
frustration undvikas hos medarbetare som annars kunde uppstå när en chef 
lovade att genomföra ärenden som senare inte utfördes. Detta var enligt Pihl 
(2012) vanligt förekommande och skapade konfliktsituationer. Vidare 
redogjordes även vikten av att uppmärksamma och prioritera medarbetarna. 
Pihl (2012) beskrev att det var ett naturligt behov hos människor att känna 
sig behövda och bli uppmärksammade. En förutsättning för att chefer skulle 
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kunna tillämpa detta var att närvara på arbetsplatsen och kommunicera med 
medarbetarna. Att en chef fanns tillgänglig på arbetsplatsen kunde även vara 
betydelsefullt i strävan för att upptäcka konflikter. Detta eftersom många 
medarbetare valde att inte vända sig till sina chefer för att få stöd vid 
konfliktsituationer. Larsen (2002) menade på att detta berodde på att 
medarbetare inte vill uppvisa svaghet och osjälvständighet för chefen.  
 

Vikten av kunskap inom konflikthantering 
På en arbetsplats var konflikthantering, samarbete och kommunikation 
viktiga komponenter. En ökad kunskap kring detta kunde ha positiva 
effekter på arbetsmiljön. Östling (2008) förklarade att medarbetares 
samarbete och arbetsrelationer hade ett starkt samband med arbetsmiljö och 
trivseln på arbetsplatsen. Detta redogjorde även Oore, Leiter, LeBlanc 
(2015) som beskrev att när allvarliga konflikter inte hanterades kunde 
allvarliga konsekvenser inträffa exempelvis tenderade fler anställda att 
sjukskriva sig när arbetstrivseln minskade. De två författarna (Ekeland, 
2004; Östling, 2008), beskrev vanligt förekommande konsekvenser av 
konflikter som inte hanterades som att effektiviteten och produktiviteten i 
företag sänktes. Detta eftersom anställda fokuserade mer på konflikter än på 
utförandet av arbete. På grund av detta borde det ligga i varje arbetsgivare 
intresse att få mer kunskap och medvetenhet kring fenomenet 
konflikthantering.  
För att chefer skulle kunna hantera konflikter kunde det vara värdefullt att 
införskaffa grundkunskaper inom området. Detta redogjorde Larsen (2002) 
som menade på att det var viktigt med kunskap för att kunna välja en 
lämplig hantering men även för att kunna upptäcka dem konflikter genom 
olika konfliktsymptom. En ökad kunskap kunde även hjälpa chefer att veta 
när ingripandet i en konfliktsituation borde ske. I en chefs strävan att kunna 
hantera konflikter på ett lämpligt sätt kunde det vara fördelaktigt att ha 
kännedom kring olika konfliktsymptom vilket handlade om hur konflikter 
kunde upptäckas på arbetsplatsen. För att kunna göra detta var det viktigt att 
som chef försöka uppmärksamma varningssignaler hos de anställda. 
Exempel på detta kunde vara att personal sjukskrev sig oftare, sänkt 
produktivitet, ökad personalomsättning och en negativ atmosfär bland 
personalen (Larsen 2002). 

 
Ekstam (2000) menade på att det var viktigt att hantera konflikter i ett tidigt 
stadie vilket även Pihl (2012) förespråkade. I följande citat uttryckte Ekstam 
(2000) detta. ”Det är mycket vanligt att man söker hjälp för sent och det är 
mycket ovanligt att man söker hjälp för tidigt” (Ekstam, 2000, s.54). Pihl 
(2012) beskrev en genomförd studie där resultatet visade på att en av tio 
sjukskrivningar kunde ha undvikts ifall de anställda på företaget hade haft 
mer kännedom kring hur konflikter borde hanteras.  

 



   

2016-01-12 Kit Jensen & Rita Weber 7 

Enligt Ekstam (2000) var det viktigt att låta medarbetare först försöka 
hantera konfliktsituationer själva innan chefen involverades men att chefen 
skulle finnas tillgänglig för att ge stöd vid behov. En chef kunde ge stöd till 
medarbetare genom en redogörelse av den villkorslöst konstruktiva strategin 
eftersom denna var en förutsättning för att kunna hantera konflikter. Den 
villkorslöst konstruktiva strategin bestod av sex steg som skulle tas hänsyn 
till vid konflikthantering (Ekstam 2000). Nedan redovisades dessa; 

• Kontrollera känslor och försök tänka balanserat i en 
konfliktsituation. 

• Diskutera fram en godtagbar lösning och för detta krävs det att båda 
parterna försöker förstå varandra. Detta kan åstadkommas genom att 
få information om konfliktpartens bakgrund, tankar, valmöjligheter i 
konflikten eller att ta in en tredje opartisk person.  

• Avsluta inte kommunikationen, fokusera på att lyssna och ställ 
frågor för att involvera motparten i diskussionen. Repetera 
motpartens yttranden för att kontrollera att dessa har uppfattats 
korrekt.   

• Det är viktigt att visa ömsesidig tillit i konfliktsituationen. När 
motparten i konflikten uppvisar ett otillförlitligt intryck kan detta 
förändras genom att själv vara helt pålitlig och på grund av detta 
skapa en mottaglig stämning. 

• Tvinga inte någon individ att ändra åsikt utan konstatera att 
oenigheter existerar.  

• Respektera, acceptera och visa hänsyn till motpartens åsikter samt 
olikheter. Undvik att förödmjuka eller håna personen och försök 
istället visa intresse till att försöka förstå motparten. 

När medarbetare hade ökad kunskap inom konflikthantering genom 
exempelvis den villkorslöst konstruktiva strategin, kunde de fortsätta 
försöka lösa konflikten självständigt. Ifall konflikten därefter inte kunde 
redas ut berättade Ekstam (2000) att chefen kunde engagera sig genom att 
involvera sig som en opartisk medlare. En medlare kunde motivera 
konfliktparterna i hanteringen genom att hjälpa till att försöka återfinna 
balans mellan medarbetarnas känslor och förnuft. Som medlare kunde även 
ett försök göras att arbeta bort ett destruktivt beteende hos de inblandade 
medarbetarna. Istället borde ett konstruktivt beteende arbetas fram där 
medarbetarna kunde kommunicera och lyssna på varandra. Det kunde även 
vara fördelaktigt för chefer att ta in en medlare när chefen själv var 
involverad eller i situationer där chefen inte hade tillräcklig kunskap 
eftersom detta kunde göra konflikten värre (Ekstam, 2000). 

Förutom vikten av att en chef hade kunskap kring hur konflikter kunde 
upptäckas och hanteras var det även viktigt att ha medarbetarnas respekt 
samt tilltro. För att kunna hantera en konflikt på ett bättre sätt måste en chef 
ha tillit från sina medarbetare beskrev Ekstam (2000). Förbättring av 
hanteringen kunde bland annat uppnås genom att regelbundet vistas på 
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arbetsplatsen vilket var viktigt för att kunna upptäcka och hantera konflikter 
i ett tidigt skede.  
 

I citatet nedan syftade Ekstam (2000) på vikten av att ha civilkurage och att 
påbörja konflikthantering i ett tidigt stadie. ”Ta tag i konflikter så snart de 
sprider känslor av olust och obehag omkring sig” (Ekstam, 2000, s.54). Om 
en chef väntade för länge på att en konflikt skulle dämpas eller försvinna 
ökade risken för att konflikter växte och blev ohanterbara. Larsen (2002) 
berättade att det var fördelaktigt att som chef be medarbetare om 
återkoppling gällande sin hantering av konflikter. En förutsättning för detta 
var en öppen diskussionsmiljö där normen av konflikter baserades på att 
kollegorna värderade och respekterade varandras meningsskiljaktigheter, 
olikheter samt känslor. Larsen (2002) förklarade att anställda på en 
arbetsplats borde sträva efter att kommunicera och lyssna mer på varandra i 
syfte att alla ska få en chans att yttra sig.  

 

Chefsperspektiv och medarbetarperspektiv 
I litteraturen förtydligades det genomgående att böcker inom 
konflikthantering främst hade ett chefsperspektiv. Detta kunde bero på att 
chefer hade huvudansvaret för konflikthanteringen. Att litteraturens fokus 
främst var ur ett chefsperspektiv gjorde studiens valda medarbetarperspektiv 
ytterligare intressant. Detta eftersom Lenneér Axelsson och Thylefors 
(2013) redogjorde att det i många organisationer kunde finnas en 
maktasymmetri. De förklarade att medarbetare befann sig i ett underläge 
och att chefer hade legitim makt samt en auktoritär roll. Enligt Lenneér 
Axelsson och Thylefors (2013) kunde detta leda till att medarbetare 
upplevde svårigheter att yttra sig vid problem. Även Larsen (2002) 
redogjorde att anställda motvilligt vände sig till chefer vid problem eftersom 
de inte ville uppvisa brister inför sina chefer.  

 
Avgränsning 
Efter en litteraturöversikt av ämnet kunde det konstateras att mycket 
forskning och litteratur främst handlade om chefers perspektiv på 
konflikthantering men inte ur ett medarbetarperspektiv. Författarna fann det 
därför betydelsefullt att undersöka hur medarbetarna uppfattade 
konflikthantering på arbetsplatser och hur de önskade att det skulle vara. 
Studien var därför gynnsam för medarbetare eftersom de fick möjlighet att 
uttrycka sina önskemål gällande vilken ledning de önskade av sina chefer 
vid konflikter. 
Medarbetarna var företagets främsta resurs och det låg i varje chefs intresse 
att behålla kompetent personal, Udd (2011). Därför borde det även finnas 
intresse hos chefer att veta vad för slags stöd deras medarbetare önskade sig 
vid hantering av konfliktsituationer. Studien kunde även vara till nytta för 
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chefer eftersom de fick en ökad förståelse kring hur medarbetare ville få 
hjälp alternativt inte få hjälp i hanteringen vid konfliktsituationer. Detta var 
viktigt eftersom chefer var huvudansvariga för medarbetares arbetsmiljö, 
trivsel och hälsa vilket hörde samman med konsten att kunna hantera 
konflikter (Larsen 2002).  

Som det tidigare nämndes i inledningen hade en studie genomförts inom 
fenomenet konflikthantering vilket gjorde att en medvetenhet fanns kring 
vikten av att avgränsa ämnesområdet. För att kunna få en djupare förståelse 
kring konflikthantering på arbetsplatser begränsades urvalgruppen till 
medarbetare samt till yrkesverksamma inom offentlig sektor. Studien 
fokuserade på hur medarbetare ville att deras chefer skulle leda dem vid 
hanteringen av konfliktsituationer.  
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka fenomenet konflikter på 
arbetsplatsen utifrån ett medarbetarperspektiv inom en svensk kontext. 

Frågeställningar: 
1. Hur upplever medarbetare att deras chefer leder 

konflikthanteringsprocessen av en pågående konflikt? 
 

2. Hur önskar medarbetare att deras chefer ska leda en 
konflikthanterings process? 

 

 

Tidigare forskning 
I strävan efter fördjupning kring ämnet konflikthantering krävdes en 
översikt om tidigare forskning vilket beskrevs utifrån vetenskapliga artiklar. 
Vid sökningen av de vetenskapliga artiklarna användes Linnéuniversitetets 
databaser Educational Resource Information Center (ERIC) och Academic 
Search Elite (EBESCO). För att finna relevant och tillförlitlig forskning 
söktes enbart artiklar som var “peer reviewed”. Detta innebar att artiklarna 
var publicerade och granskade. Vid sökningsprocessen användes olika 
begrepp inom konflikthanteringsområdet exempelvis sökorden: ”Conflict 
management OR ”Conflict resolution”, ” leadership AND conflict 
management”, ”SU CONFLICT MANAGEMENT AND leader AND 
workplace”.  

All sökning av vetenskapliga artiklar genomfördes på engelska eftersom 
även svensk forskning publicerades på engelska. Vid processen söktes 
artiklar skrivna på svenska men detta gav inte några sökträffar och därför 
användes enbart engelska sökord samt artiklar i slutändan. Innan de fem 
artiklarna valdes ut lästes ämnesord och abstraktet för att säkerställa att 
forskningen var relevant för studien samt studiens frågeställningar. Nedan 
följer en redogörelse av forskare som redogjorde studier gällande vikten av 
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konflikthantering men även en chefs ansvar och påverkan vid 
konfliktsituationer. De utvalda artiklarna var viktiga för studien eftersom de 
belyser konflikthanteringsfenomenet från olika perspektiv. Att studien var 
relevant styrks genom att forskningen redogör vikten av att hantera 
konflikter, införskaffa kunskap inom området men även vikten av att chefer 
var huvudansvariga för arbetsplatskonflikter.  

 

Konflikters uppkomst 
Forskare inom konflikthantering försökte förstå fenomenet genom att 
undersöka varför konflikter uppstod. Cook och Johnston (2008) beskrev i 
deras artikel hur konflikter var en del av chefers vardag. Enligt dem 
handlade de flesta konflikterna på arbetsplatsen om personal, roller i 
samhället, ekonomi, politik och att finna balans mellan privat- samt 
arbetsliv. I artikeln skriven av Cook och Johnston (2008) beskrevs olika 
forskare som försökt förstå varför konflikter uppstod. De kom fram till att 
konflikter hörde samman med kommunikation och arbetsrelationer. Detta 
påträffades efter en studie inom utbildningsorganisationer där det upptäcktes 
att arbetsroller och arbetsprocesser var för otydliga vilket försämrade 
arbetsrelationen mellan chefer, rektorer och lärare. Detta bidrog till att 
konflikter och missförstånd lättare uppstod. Att konflikter ofta hänger 
samman med kommunikation och arbetsrelationer kunde även styrkas 
tidigare i studiens litteraturöversikt där vikten av att samtala och utbyta 
åsikter poängterades för att skapa gott samarbete (Östling, 2008). Enligt 
Cook och Johnston (2008, författarna refererar till Chapman & Glass), 
uppstod konflikter mestadels på grund av att individer hade olika 
värderingar, brist på tillit och att medarbetare ville yttra sig samt bli 
uppmärksammade. Att detta var inflytelserika faktorer till konflikter 
betonades tidigare av (Larsen 2002; Pihl) som förtydligade vikten av att 
anställda ville bli uppmärksammade och fick uttrycka sina åsikter. Detta 
ansågs leda till bättre samarbete och goda relationer.   

Vissa forskare fann det viktigt att skilja olika konflikter åt för att kunna 
hantera dem. Cook och Johnston (2008, författarna refererar till Moore), 
beskrev en modell “The Sphere of Conflict model” där konflikter delades in 
i fem kategorier; Uppgift/informations baserade konflikter, 
intressekonflikter, relationskonflikter, strukturkonflikter och konflikter 
baserade på värderingar. Enligt Cook och Johnston (2008, författarna 
refererar till Moore) kunde en ökad medvetenhet kring dessa konflikttyper 
ge en förbättrad hantering av konflikter. De uppgiftsbaserade konflikterna 
skapades vid bristande information, uppfattningar, prioriteringar och 
förväntningar gällande arbetsuppgifter. Detta kunde exempelvis handla om 
ifall individer fann ett visst ämne relevant eller inte. Intressekonflikterna 
kunde uppkomma när medarbetares intressen och åsikter skiljde sig åt men 
även när individer kände av konkurrens mellan varandra på arbetsplatsen. 
Exempelvis kunde intressekonflikter inträffa när en individ hade svårigheter 
för att tänka objektivt. Vid relationsbaserade konflikter handlade det om 
individer som hade svårt att kontrollera känslor. Detta kunde leda till 
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konflikter på grund av missförstånd genom ett destruktivt uppförande eller 
bristande kommunikation. För att kunna minska relationsbaserade konflikter 
borde individer tänka positivt och förbättra förmågan att kommunicera vid 
konflikthantering. Strukturbaserade konflikter uppkom ofta genom ett 
destruktivt beteendemönster. Dessa konflikter handlade exempelvis om 
fördelning av resurser, tidspress, en känsla av orättvisa och 
maktförhållanden. Det var i sådana situationer viktigt att definiera och 
tydliggöra medarbetarnas arbetsroller och vilka deras arbetsuppgifter var. 
Vid strukturbaserade konflikter borde även fler beslut diskuteras gemensamt 
innan de genomförs i syfte att ge medarbetarna en känsla av rättvisa och 
deltagande. Värderingskonflikter skapades när människor hade olika 
värderingar, mål och uppfattningar. Vid dessa konflikter var det oerhört 
viktigt att involverade parter accepterade de olika åsikterna hos individer 
och försökte fokusera på vilka gemensamma mål och värderingar som fanns 
på företaget, Cook och Johnston (2008, författarna refererar till Moore). 

Många forskare beskrev vikten av att kunna identifiera olika konflikttyper 
för att sedan kunna välja en lämplig hantering. Cook och Johnston (2008, 
författarna refererar till Sterling), berättade att det var viktigt med en 
ledande person som hade kunskap och kunde urskilja olika konflikter samt 
veta hur dessa kunde hanteras. Vidare redogjordes även betydelsen av att 
alla anställda på ett företag lärde sig tänka systematiskt kring konflikter och 
hur de borde hanteras. Detta eftersom att anställdas deltagande var en 
förutsättning för ett lyckat lärande, samarbete och utveckling på 
arbetsplatsen. Genomgående i studien poängterade forskare och författare 
vikten av att kunna samarbeta. Exempelvis Brubaker, Noble, Fincher, Park, 
Press (2014) som beskrev i deras artikel hur samarbete var en förutsättning 
för att kunna hantera och lösa konflikter på arbetsplatsen. Vikten av 
samarbete vid konflikthantering har poängterats men lika viktigt var en 
arbetsplatsatmosfär där åsikter kunde utbytas och respekteras. Detta 
redogjorde Choi (2013) som beskrev att en öppen konfliktkultur på 
arbetsplatsen gav anställda modet att öppet diskutera och detta bidrog till en 
känsla av att det var acceptabelt att tycka olika. 

 

Konflikthantering 
Detta avsnitt beskrev komplexiteten av att finna en lämplig 
konflikthantering och detta visade ytterligare på relevansen av ökad kunskap 
inom konflikthanteringsfenomenet. I studien fanns många teorier om hur 
konflikter borde hanteras. Tidigare i litteraturöversikten redogjordes olika 
indelningar av konflikthanteringar som exempelvis Lennéer Axelsson och 
Thylefors (2013) gjort. Deras indelning påminde om Waithaka, Moore-
Austin, Gitimu (2015) som även de beskrev fem olika 
konflikthanteringsstilar; den undvikande, den konfronterande, den 
kompromissande, en individ som ”slätar över skillnaden” och till sist en 
individ som enbart tillgodosåg sina egna intressen. Den undvikande 
konflikthanteringsstilen kunde ofta upptäckas hos människor som hade en 



   

2016-01-12 Kit Jensen & Rita Weber 12 

benägenhet att hålla sig på avstånd vid konfliktsituationer. Dessa typer av 
människor blandade sällan in andra människor i konflikter utan valde istället 
att undvika konflikten. Enligt Waithaka, Moore-Austin, Gitimu (2015) 
kunde människors olika sätt att hantera konflikter redan uttydas från 
tillfället de bemötte alternativt inte bemötte en konfliktsituation.  

 
En annan forskare som också skiljde mellan olika konflikthanteringsstilarna 
var Choi (2013). Han undersökte de dominerande, undvikande och 
samarbetande konflikthanteringsstilarna. Kännetecken för den dominerande 
konflikthanteringsstilen var en individ som konfronterade konflikter medan 
samarbetskonflikthanteringsstilen kännetecknades av ett öppet åsiktsutbyte 
och samarbete genom att försöka komma överens. Den undvikande 
konflikthanteringsstilen motsvarade en individ som avstod från att diskutera 
meningsskiljaktigheter och höll sig på avstånd vid konflikter. Choi (2013) 
förklarade att hanteringen av konflikter hade en stor påverkan på 
medarbetare på individ, grupp och organisatorisk nivå. Choi (2013) 
undersökte sambandet mellan arbetstrivsel och olika 
konflikthanteringsstilar. I hans studie hade den samarbetande 
konflikthanteringen ett positivt samband med medarbetares arbetstrivsel 
medan den dominerande konflikthanteringsstilen istället hade en negativ 
påverkan. Att den samarbetande konflikthanteringsstilen hade en positiv 
inverkan på arbetsmiljö och trivsel hade att göra med uppriktighet samt 
öppenhet för att diskutera de anställdas olika åsikter och förslag. Resultatet 
visade även på att en undvikande konflikthanteringsstil i vissa fall hade en 
positiv effekt på medarbetarnas effektivitet och samarbete. Dessa 
resultatupptäckter kunde vara användbara för att övertyga företag till fler 
konflikthanteringsutbildningar i syfte att skapa ett bättre arbetsklimat. Choi 
(2013) berättade ytterligare att i en annan studie kunde den dominerande 
konflikthanteringsstilen medföra ett positivt samband och förbättra 
effektivitet samt samarbete mellan medarbetare. Även den undvikande 
konflikthanteringsstilen hade uppvisat olika resultat gällande sambandet 
med arbetstrivseln. Att kunna diskutera olika teman och problem på 
arbetsplatsen var otroligt viktigt för medarbetarna men även för 
arbetsplatsen för att kunna komma fram till nya kreativa idéer. Enligt 
studien kände många medarbetare rädsla inför att yttra sig gällande deras 
olika åsikter eftersom de ansåg att det kunde ha en negativ effekt på 
stämningen på arbetsplatsen. Choi (2013) beskrev även att en dominerande 
konflikthanteringen både kunde ha en negativ och positiv effekt på 
arbetstrivseln. Detta visade på att det som chef kunde vara fördelaktigt att 
vara flexibel gällande olika hanteringar och anpassa detta efter situationen. 
 

Annan forskning visade på att individers hantering av konflikter hörde 
samman med deras sociala kompetens. Detta beskrev Waithaka, Moore-
Austin, Gitimu (2015, författarna refererar till Mukhtar & Habib) som 
syftade på individers förmåga att bedöma och förstå sociala situationer samt 
sammanhang. Den sociala kompetensen hade ett starkt samband med den 
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senare valda konflikthanteringen. Denna forskning påminde om Gerardi 
(2015) som redogjorde vikten av att utveckla mellanmänskliga färdigheter. 
Detta för att människor skulle kunna förstå och relatera till andra 
människors beteende i en konflikt. Färdigheterna bestod av att utveckla 
emotionell och sociala intelligens. Vidare beskriver Gerardi (2015) att en 
viktig del vid konflikter var att individer fick mer insikt om sina vanor och 
sitt beteende samt lärde sig att kunna förändra dessa. Detta framkom i en 
studie av Gerardi (2015) som handlade om hur chefer inom vårdsektorn 
kommit till insikt hur viktigt det var med goda arbetsrelationer. Det 
betonades att konflikter var en naturlig del av människans natur och att 
konflikthantering handlade om att åstadkomma förbättrade relationer och 
gemenskap. Detta genom att nya värderingar och normer infördes på 
arbetsplatsen.  

 

Vikten av kunskap inom konflikthantering 
Likt Cook och Johnston (2008) menade även Waithaka, Moore-Austin, 
Gitimu (2015) på att konflikter var en central och betydelsefull del av 
vardagen. Waithaka, Moore-Austin, Gitimu (2015, författarna refererar 
Ramarajan, Bezrukova, Jehn, Euwerna, & Kop 2004) beskrev forskning 
som visade på att utbildning inom konflikthantering gav människor en 
förbättrad förmåga att hantera och lösa konflikter. En positiv effekt av detta 
var att människor fick en ökad kontroll och självständighet när de skulle 
bemöta konflikter och när de skulle finna en passande hantering. Waithaka, 
Moore-Austin, Gitimu (2015) redogjorde konsekvenser av konflikter som 
inte hanterades på arbetsplatsen. Detta kunde exempelvis vara sänkt 
produktivitet i organisationen men även försämrade arbetsinsatser hos de 
anställda, en sänkt entusiasm och trivsel. För att åtgärda de ogynnsamma 
konsekvenserna som beskrevs krävdes enligt Waithaka, Moore-Austin, 
Gitimu (2015) kompetens och ökad kännedom kring konflikthanteringar 
samt hur dessa kunde användas på ett lämpligt sätt i olika situationer. Detta 
var viktigt eftersom en felaktig konflikthantering kunde förrvärra 
konfliktsituationen. Andra forskare som beskrev vikten av utbildning inom 
konflikthantering var Brubaker, Noble, Fincher, Park, Press (2014). De 
berättade att en förbättrad kompetens inom konflikthanteringsområdet inte 
enbart borde rikta sig mot chefer utan kunde även vara fördelaktigt för alla 
anställda i en organisation. De förklarade att en konflikthanterings-
utbildnings syfte var att försöka hjälpa individer till att självständigt kunna 
engagera sig vid konflikter på arbetsplatsen. Detta kunde åstadkommas när 
individer insamlat kunskap och lärt sig identifiera olika konflikter samt 
konflikthanteringar. Genom utbildning skapades även en medvetenhet kring 
vilka hinder och vilken rädsla de hade inför konfliktsituationer. Deltagare 
fick även lära sig hur åsikter lämpligast kunde kommuniceras fram och 
uttryckas. I oavanstående forskning redogjordes för vikten av kunskap vid 
konflikthantering vilket kan kopplas till studien. Detta eftersom studiens 
fenomen fokuserade på hur chefer ledde och hanterade medarbetare under 
konflikter. Genom tillförlitlig forskning kunde ökad förståelse nås när det 
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redogjordes för konsekvenserna av konflikter som hanterades eller inte 
hanterades. 
 

Cook och Johnston (2008) beskrev en studie där brister hade upptäckts inom 
chefers ledarskap vid en granskning av utbildningsorganisationer. Enligt 
författarna behövde utbildningsorganisationer få ökad kunskap och 
utbildning gällande kommunikation samt hantering av konflikter för att 
kunna bli mer effektiva. Vikten av en ledande roll i form av ett välutvecklat 
ledarskap förklarades vara viktigt vid hantering av konflikter. De förklarade 
även att en ökad kännedom kring fenomenet bidrog till att chefer kunde leda 
deras medarbetare på ett bättre sätt och att färre konflikter uppstod. Detta 
genom en ökad förståelse och kunskap kring olika tillvägagångsätt på hur 
konflikter kunde hanteras och lösas. Det var även viktigt med kunskap kring 
vilka parter som bör involveras och vilka förebyggande processer som fanns 
för att konflikten inte skulle återupprepas men även hur konflikter kunde 
vändas till något positivt. Även Gerardi (2015) beskrev vikten av en chefs 
ledarskap vid konflikter. Hur konflikter hanterades hade en stor inverkan på 
medarbetares arbetsklimat och det var därför nödvändigt att hitta det mest 
lämpliga ledarskapsstödet för olika konfliktsituationer. Vidare berättade 
Gerardi (2015) om en metod gällande ledarskapets påverkan på 
konflikthantering. Genom en ledares personliga förändringar vilket innebar 
att en chef granskade sina egna vanor och sitt beteendemönster. Därefter 
kunde ledaren upptäcka andra individers destruktiva beteendemönster och 
kunde därmed göra ett försök att få dessa att upphöra. Detta var viktigt 
eftersom en ledarroll hade en stor påverkan på gruppdynamiken och 
normerna på en arbetsplats. När en ledare själv förändrade sitt beteende och 
sedan hanterade en konfliktsituation kunde de anställda inspireras och lära 
sig använda samma slags teknik. 
 

Brubaker, Noble, Fincher, Park, Press (2014) förklarade att 
forskningsintresset kring konflikthantering redan uppkom för 30 år sedan i 
organisationer i Nordamerika. Vidare beskrev de att intresset för att 
handleda och utbilda individer i konflikthantering hade ökat markant sedan 
1990 talet. Handledning och coaching inom konflikthantering kunde se 
olika ut för varje arbetsplats men att målet var densamma. Fokus låg på att 
lära individer att bemöta och engagera sig vid konflikter. Brubaker m.fl. 
(2014) berättade att det hade blivit allt mer efterfrågat att inkludera en 
medlare på arbetsplatsen för att kunna nå en effektivare lösning vid 
konflikter. I deras artikel beskrevs det hur utbildningsorganisationer 
utvecklat olika konflikthanteringssystem. Det fanns professionella 
konflikthanterare att vända sig till som exempelvis medlare och 
ombudskontor. Vidare fanns utbildningar för arbetsplatser där anställda blev 
undervisade inom konflikthantering. Ett annat expanderat 
konflikthanteringssystem som redogjordes var ”ADR” vilket stod för 
”Alternative Dispute Resolution”. Brubaker m.fl. (2014) betonade som 
många andra författare och forskare i litteraturöversikten att fokus inte 
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enbart borde finnas på att lösa konflikter utan att istället fokusera på själva 
hanteringen.  
 

Brubaker m.fl. (2014) berättade att intresset hos organisationer hade vuxit 
kring konflikthantering och att efterfrågan hade ökat gällande utbildningar 
på arbetsplatsen. Detta berodde på att företag hade fått en starkare tilltro till 
konflikthanteringsutbildningar vilket gjorde att fler ville implementera dessa 
i på sina arbetsplatser. Brubaker m.fl. (2014) reflekterade mycket i deras 
artikel kring konflikthanteringens expandering och undrade hur den kommer 
att fortsätta utvecklas vidare i framtiden. De ansåg att detta huvudsakligen 
handlade om hur organisationers efterfrågan och inställning såg ut samt att 
de förstod relevansen av att kunna hantera konflikter. Detta kunde kopplas 
samman med studien eftersom syftet bland annat var att få en bättre 
förståelse för konflikthanteringsfenomenet. Genom ovanstående redogörelse 
av Brubaker m.fl. (2014) förstods relevansen av konflikthanterande 
ytterligare. 
 

Teoretisk utgångspunkt  

Enligt Lennéer Axelsson och Thylefors (2013) var det en arbetsuppgift och 
skyldighet att ta tag i konflikter samt hantera dem. Alla medarbetare 
ansvarade tillsammans för att upprätthålla goda relationer genom samarbete, 
kommunikation, problemlösning och etablering av normer. Författarna 
beskriver att detta gällde oavsett hur stor vilja som fanns för att engagera sig 
i en konflikt. Anställda måste försöka hantera problem och konflikter på 
arbetsplatsen eftersom detta tillhörde arbetsuppgifterna. Genom detta kunde 
studiens två teorier användas. Den ena teorin handlade om 
situationsanpassat ledarskap vilket handlade om hur chefer kunde anpassa 
sitt ledande till medarbetare vid konfliktsituationer. Detta var mycket 
relevant för studiens frågeställningar. Den andra teorin handlade om olika 
konflikthanteringsstilar vilket också var viktig för studien där syftet att få en 
större förståelse kring hur konflikter kunde hanteras eftersträvades.  

 

Konflikthanteringsstilar 
Ekstam (2000) beskrev konflikthanteringsstilar utifrån följande fem 
indelningar; Kamp, samarbetande, kompromissande, undvikande, 
anpassande. Ekstam menade på att det inte fanns en konflikthantering som 
kunde anses som den mest gynnsamma och betonade att det istället var 
fördelaktigt att kunna variera konflikthanteringsstilar beroende på situation. 
För att kunna anpassa hanteringar utefter konfliktsituation krävdes 
kompetens och kunskap kring följande fem hanteringsstilar;  
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1. Kamp konflikthanteringen handlar om att konfliktparterna skapar en 
kamp där båda parterna är villiga att vinna över den andras 
bekostnad. Slutresultat ger en tydlig vinnare och en förlorare men 
det är sällan denna hantering leder till något positivt. Efter kampen 
finns risk för att konflikten kommer fortsätta vid senare tillfälle 
eftersom oenigheterna stärkts och ställningstaganden har 
polariserats.  
	  

2. Vid Samarbetande konflikthantering är målet att gemensamt komma 
överens och ta sig ur konfliktsituationen genom att samarbeta. Båda 
konfliktparterna yttrar sina åsikter, lyssnar och diskuterar fram en 
lösning av deras meningsskiljaktigheter.  

 

3. Kompromissande konflikthantering kallas ofta för den ”svenska 
konflikthanteringsmodellen” och handlar om att samtala fram en 
godtagbar lösning i en tvistsituation. Här ger båda parterna med sig i 
tvisten och försöker kompromissa med sina önskemål genom att 
mötas halvvägs.  

 

4. Undvikande konflikthantering gäller individer som ignorerar 
konflikter eller försvinner från dem när de uppstår. En hantering av 
konfliktsituationen sker egentligen inte eftersom individen väljer att 
bortse från meningsskiljaktigheterna alternativt undviker 
konfliktpersonen. Därför finns hög risk att konflikten uppkommer 
vid senare tillfälle eftersom konflikten enbart lagts åt sidan. Vid 
mindre betydande konflikter som individen inte vill ägna tid på kan 
denna hantering vara fördelaktig.  

 
5. Anpassande konflikthantering innebär att hantera konflikter genom 

anpassning och att fokusera på att finna gemensamma intressen 
bland oenigheterna. Genom att rätta sig efter motpartens 
ställningstagande hanteras konflikten.   

 

Situationsanpassat ledarskap  
Konflikthantering ansåg Lennéer Axelsson och Thylefors (2013) ingå som 
arbetsuppgifter för anställda. Därför kunde situationsanpassat ledarskap 
användas till studien eftersom denna teori hade ett fokus på utförandet av 
arbetsuppgifter. Det var därmed även chefers arbetsuppgift att hantera 
konflikter. Blanchard och Hersey grundade den situationsanpassade 
ledarskapmodellen på 1960-talet (Situational, 2015). Situationsanpassat 
ledarskap innebar att chefer bemötte de anställda och ledde dem på ett 
varierat sätt beroende på situation och behov, Hersey, Blanchard, Johnson 
(2008). Det vill säga att chefer anpassade sin ledarskapsstil och sitt beteende 
utifrån medarbetarnas kompetens och engagemang på arbetsplatsen. Detta 
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var viktigt eftersom medarbetare ville ha varierande stöd, rådgivning, 
instruktioner, information, uppmärksamhet samt uppmuntran av sina chefer 
för att de skulle kunna göra ett bra arbete menade Hersey (2001). Det 
situationsanpassade ledarskapet avsåg ett samspel mellan chef och 
medarbetare.  

En passande ledarskapsstil kunde väljas för att kunna ge en lämpad 
vägledning och stöd till medarbetare beroende på deras behov samt 
önskningar, Hersey (2001). Detta utifrån de två dimensionerna, förmågan att 
utföra arbetsuppgifter och ett relationsinriktat beteende. Individer hade olika 
slags beteenden och uppvisade varierade intressen för att nå resultat samt 
mål. Hur en medarbetare utförde och löste arbetsuppgifter skiljde sig åt 
beroende på individers kompetens, vilja och engagemang. Vid 
uppgiftsbeteende fokuserade chefer på att förklara medarbetares ansvar, 
skyldigheter och arbetsuppgifter. Ledarskapet innebar tydliga instruktioner 
kring vad, hur, när och var något skulle utföras samt vem eller vilka (Hersey 
2001). Den andra beteendedelen handlade om varierande engagemang och 
intresse för relationer vilket innebar att chefen kunde vara stödjande, lyhörd, 
inspirerande samt ge återkoppling (Hersey, 2001; Hersey, Blanchard, 
Johnson 2008).  

Ett exempel på en situation där en hög grad av relationsbeteende 
eftertraktades var när en nyanställd börjat på ett företag. Där behövdes en 
stöttande och uppmuntrande ledarskapsstil från chefen. En medarbetare med 
högre grad av vilja, engagemang, intresse till arbetsuppgifter och som hade 
lång arbetserfarenhet behövde inte lika mycket instruktioner eller stöd som 
en nyanställd. I studien kommer de använda begreppen kompetens och 
erfarenhet tolkas som antal yrkesverksamma år. Vilja tolkades likt 
beskrivelserna ovan som ett intresse, engagemang och varierande grad av 
vilja gällande utförande av arbetsuppgifter vilket i studien konstaterades 
även vara konflikthantering.  

 
 

Nedan förklarades teorins fyra kompetensnivåer som kunde finnas hos 
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medarbetare och de fyra olika ledarskapsstilarna. Dessa kompetensnivåer 
var viktiga att identifiera för att sedan kunna välja den mest passande 
ledarskapsstilen, (Hersey, 2001). 

 
Figur 1. Modellen illustrerar hur de fyra ledarskapsstilarna och fyra kompetensnivåerna 
inom situationsanpassat ledarskap kopplas samman utifrån medarbetarnas behov av stöd 
(Y-axel) samt styrande (X-axel) till arbetsuppgifter eller relationer (Ledarna, 2015).   

 

Kompetensnivåerna: 
1. Medarbetaren är mindre kompetent och har en svag vilja till lösning 

av uppgifter. 
2. Medarbetaren är mindre kompetent men har en stark vilja till lösning 

av uppgifter. 
3. Medarbetaren är mycket kompetent och har en stark vilja till lösning 

av uppgifter. 
4. Medarbetaren är mycket kompetent och har en varierande vilja till 

lösning av uppgifter.  
 

Ledarskapsstilarna: 
1. Rådgivande ledarskap vilket innebär ett ledarskap med mycket 

vägledning och mycket stöd.  
2. Instruerande ledarskap vilket innebär ett ledarskap med mycket 

vägledning och lite stöd. 
3. Delegerande ledarskap vilket innebär ett ledarskap med lite 

vägledning och lite stöd 
4. Deltagande ledarskap vilket innebär ett ledarskap med lite 

vägledning och mycket stöd. 
Nedan sammanslöts kompetensnivåerna med mest passande ledarskapsstil 
från Hersey (2001); 

1. Den rådgivande ledaren ger information, stöd och råd till 
medarbetare tills en känsla av självständighet och mer kompetens 
uppkommit hos dem.  

2. Den instruerande ledaren ger noggranna instruktioner som sedan 
följs upp och utövas på oerfarna medarbetare.  

3. Den delegerande ledarskapsstilen utövas när medarbetarna är 
självständiga, har mycket kompetens såväl som erfarenhet. Ledaren 
har ett tillit och delegerar därför uppgifter och beslut som ska tas 
vidare till medarbetarna. 

4. Den deltagande ledaren diskuterar fram och tar beslut tillsammans 
med medarbetare.  
 

Konsten att kunna hantera konflikter kunde påminna om situationanpassat 
ledarskap eftersom en chef varierade sin ledarskapsstil utifrån medarbetares 
behov. Konflikthantering likaså handlade om att kunna känna av sin 
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omgivning och anpassa sig efter involverade parterna i en konflikt. Däremot 
handlade konflikthantering från Ekstam (2000) mer om att kunna anpassa 
hantering efter olika konfliktsituationer och inte enbart efter medarbetarnas 
vilja samt kompetens. Vid situationsanpassat ledarskap togs medarbetares 
olika kompetensnivå, vilja och engagemang hänsyn till vilket även kunde 
vara relevant i konflikthanteringssituationerna Ekstam beskrev. Detta 
eftersom alla individer var olika och hanterade konflikter på olika sätt. 
Exempelvis kunde vissa medarbetare undvika konflikter medan andra valde 
att samarbeta eller kompromissa.  

 
På samma sätt som olika konflikthanteringar kunde vara mer eller mindre 
effektiva och lämpliga kunde även olika ledarskapsstilar inom 
situationsanpassat ledarskap vara mer eller mindre lämpliga. Detta var 
beroende på hur en chef valde att förhåller sig och anpassa sitt ledande till 
medarbetare. Det vill säga hur de bedömde medarbetarna behov till att 
behöva en instruerande, rådgivande, delegerande eller deltagande chef vid 
konflikter. Det kunde konstateras att en chef kunde behövde anpassa sitt sätt 
att vägleda medarbetarna vid konfliktsituationer beroende på deras 
kompetens och engagemang. Modellens koncept var att anpassa 
ledarskapsstil till olika omständigheter vilket gjorde det möjligt för chefer 
att handskas med svåra utmaningar på arbetsplatsen (Situational, 2015). 
Detta kunde kopplas samman med att många utmaningar och svårigheter på 
arbetsplatser ofta handlade om konflikter samt hur de skulle hanteras. Enligt 
Lennéer Axelsson och Thylefors (2013) var det normalt att organisationer 
hade konflikter och menade på att vissa konflikter löstes och andra inte. 
Författarna poängterar att konflikter inte behövde arbetas bort utan att 
problematiken istället låg kring konsten att kunna hantera 
konfliktsituationer. 
 

De två utvalda teorierna som beskrivits kommer att tillämpas som 
utgångspunkt till studiens empiri. Ekstams (2000) redogörelse av de fem 
olika konflikthanteringsstilarna undvikande, kompromissande, kamp, 
samarbetande och anpassande var även av betydelse när olika hanteringar av 
konflikter urskiljdes. Författarna ville även försöka uppfatta hur chefer leder 
medarbetare vid konflikthantering vilket gjorde att de olika 
ledarskapsstilarna från teorin gällande det situationsanpassade ledarskapet 
var relevant. Detta genom att försöka tolka en instruerande, rådgivande, 
delegerande eller deltagande ledning ur respondenternas beskrivningar. 
Genom kopplingen av de två teorierna kan författarna få en ökad förståelse 
för olika slags konflikthantering och chefers ledande. 
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Metod 
Metodologiska utgångspunkter 
Ett tillvägagångsätt att bedriva forskning är genom kvalitativ 
forskningsstrategi. Kvalitativ forskning beskrivs av Bryman (2011) vara, ur 
en kunskapsteoretisk inriktning, tolkande och induktiv. Kvantitativ 
forskning möjliggör generalisering och ger därmed ett bredare perspektiv 
medan kvalitativ ansats lägger vikt på tolkningen, förståelsen och 
uppfattningen som individer har om sin livsvärld. Målet är att visa en bild 
av den sociala verkligheten och få en förståelse för den (Bryman, 2011).  
 

Eftersom syftet var att undersöka fenomenet konflikter på arbetsplatsen för 
att bidra med ett medarbetarperspektiv i svensk kontext till fältet 
konflikthantering och skaffa en förståelse för vad medarbetare önskar ansågs 
en kvalitativ ansats vara det mest passande. 
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Planering och genomförande 

Instrument för insamling 
Inom kvalitativ ansats finns det olika slags kvalitativa 
undersökningsinstrument. Till denna studie valdes det att undersöka 
fenomenet med kvalitativa intervjuer.  
En kvalitativ forskningsintervju kan föreställas vara ett okomplicerat och 
effektivt sätt att bedriva kvalitativ forskning. Genom att formulera frågor, 
välja ut individer och spela in samtalet samlas information till studien in. 
Detta är dock en enorm förenkling enligt Kvale (2014). 
En kvalitativforskningsintervju är inte som ett vanligt vardagligt samtal utan 
ett samtal med syfte och struktur samt där det råder maktasymmetri. Med 
maktassymetri menas att intervjuledaren kontrollerar situationen och väljer 
vad som är relevant för studien (Kvale, 2014). För att kunna bedriva en 
kvalitativ forskning genom intervjuer krävs det att forskarna utvecklar sina 
samtalsförmågor, lär sig om etiska riktlinjer och är medvetna om att deras 
mål ska vara att systematiskt producera kunskap ur intervjupersonens 
beskrivningar av dennes livsvärld (Kvale, 2014).  
Ämnet konflikter kan även vara känsligt för individer att samtala om och 
den speciella relation som upprättas mellan intervjuperson och 
intervjuledare vid intervjuer kan underlätta insamling av empiri (Kvale, 
2014). Detta jämfört med en kvantitativ undersökningsmetod som en enkät 
som anses relativt opersonlig och inte inger tillit som möjliggör forskning 
kring känsligare ämnen enligt Bryman (2011). 
 

Ett vanligt tillvägagångssätt att bedriva kvalitativ intervju är en direkt 
intervju. Detta innebär att intervjuledaren är närvarande och sitter i samma 
rum som respondenten.  
Bryman (2011) redogjorde att det inte fanns en mätbar skillnad mellan 
direkt intervju och telefon intervju och därför valdes det till denna studie att 
genomföra telefonintervjuer. Intervjuer per telefon möjliggjorde för 
intervjuledarna att utföra flera intervjuer under samma dygn, eftersom 
omständigheten var att respondenterna fanns på olika orter. En fördel med 
att intervjua per telefon var att intervjupersonen lättare kunde avsluta 
intervjun och detta ansågs viktigt för att upprätthålla de etiska riktlinjerna.  

En ytterligare fördel att genomföra intervju per telefon var att resultatet inte 
påverkades i samma utsträckning som vid en direkt intervju. 
Respondenterna påverkas vid en direkt intervju av deras intryck av 
intervjuledaren och besvarar frågorna på ett sätt som de tror uppskattas. Vid 
intervju per telefon minskade denna risk för påverkan (Bryman, 2011).  
Intervjuledarna var också medvetna om de negativa aspekterna av att 
bedriva telefonintervju. Dessa innefattar bland annat att intervjuledaren 
måste tala tydligt för att intervjupersonen ska kunna höra frågorna via 
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telefonen och att tekniken måste fungera utan problem för att intervjuflödet 
inte ska störas (Bryman, 2011). Till denna studie användes mobiler med 
fullt batteri och vid eventualiteten att det skulle uppkomma ett tekniskt 
problem fanns den andra intervjuledarens telefon närvarande.  
 

Instrument 
Som intervjumetod för studien valdes en semistruktur. En semistrukturerad 
intervju möjliggjorde det för intervjuledarna att vara flexibla och inte enbart 
använda de frågor som fanns på intervjuguiden. Flexibiliteten skapade ett 
utrymme för respondenterna att tolka frågorna och lämna utförliga svar som 
baserades på deras erfarenheter och livsvärld. Intervjuguiden innehöll teman 
som skapades för att utforska det fenomen som studien undersökte. Dessa 
teman skapades genom att fokusera på syftet och frågeställningen till 
studien och välja de nyckelord som skulle bidra till att insamla relevant 
empiri. Dessa nyckelord var ”uppfattning”, ”önskningar” och 
”ledarskapsstil”. Genom nyckelorden formulerades öppna frågor. Med 
öppna frågor i en kvalitativ intervju innebar det att respondenterna inte 
enbart kan besvara med ett ”Ja” eller ”Nej” utan med egna ord och lämnade 
utrymme för svar som författarna inte kunde förutse.  Nackdelarna med 
öppna frågor var att intervjun tog längre tid än om frågorna uteslutande 
skulle varit slutna (Bryman, 2011). 

De frågor som främst användes i studien var faktafrågor om informanter och 
personliga faktafrågor. Faktafrågor om informanter har för avsikt att 
insamla information om andra människor än respondenten exempelvis en 
annan individs beteende. Vilket i denna studie innebar hur respondenterna 
uppfattade sin chefs konflikthantering. Personliga faktafrågor bygger på 
respondentens personliga information och upplevelser om exempelvis ålder, 
antal år inom yrket och beteendefaktorer. För denna studie avsåg dessa 
frågor att ta reda på vad medarbetarna önskade för beteende gällande sina 
chefers hantering av konflikter.  
Innan datainsamlingen till studien påbörjades genomfördes det en 
pilotundersökning.  Pilotundersökningen inför studien innebar att 
intervjuguiden testades för att upptäcka problem eller otydligheter inför den 
riktiga intervjun. Att genomföra en pilotundersökning bidrog till att 
säkerhetsställa att intervjufrågorna var formulerade på ett tydligt sätt och att 
de skulle samla in tillräckligt med data inför studien (Bryman, 2011). 
Telefonintervjun spelades även in med författarnas mobiltelefoner och vid 
intervjun fördes fältanteckningar. Intervjun spelades in för att minska risken 
att missa information av vikt eftersom intervjuledarna kunde koncentrera sig 
på vad som sades och inte på att skriva. Kvale (2014) lade även vikt på att 
intervjuledarna skulle vara medvetna om teknikens begränsningar och 
risker. De åtgärder som vidtogs för att detta skulle uppfyllas var att 
mobilerna var laddade och att båda intervjuledarnas telefoner fanns med vid 
intervjutillfällena för eventualiteten att det skulle bli tekniska problem under 
genomförandet av intervjuerna.  
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Forskningsetiska aspekter 
Inför studier på en vetenskaplig nivå krävs det att författarna förhåller sig 
till etiska principer. De etiska principerna innefattar information-, samtycke-
, konfidentialitet, och nyttjandekravet. Nedan följer en kort redogörelse för 
vad dessa innebär. 
Inför studier ska respondenten bli informerad om syftet med studien och 
vilka moment som sker inom studien. De ska vara medvetna om att deras 
medverkan är fullkomligt frivillig och att de kan avbryta sin medverkan i 
studien när de vill utan förklaring. Detta kallas informationskravet (Bryman, 
2011). 

Det krävs att författarna visar hänsyn till samtyckeskravet som innebär ett 
medgivande från respondenten och i situationer som innefattar minderåriga 
krävs det en underskrift från vårdnadshavare. Denna studie innefattade inte 
minderåriga. Detta innebär att respondenterna blir informerade på ett 
omfattande sätt för att de ska kunna ta ställning till om de accepterar att 
delta. Respondentens medverkan kan avbrytas när som helst under studien 
och de är inte tvungna att besvara frågor de inte vill, oavsett anledning 
(Bryman, 2011). 

Konfidentialitetskravet innebär att respondentens personuppgifter behandlas 
med stor diskretion. Obehöriga ska inte kunna ta reda på information om 
respondenterna. Det betyder även att det respondenten säger inte ska kunna 
användas emot dem (Bryman, 2011). 

Data som insamlas vid intervjun ska inte kunna användas till något annat 
ändamål än vad som anges. Detta kallas nyttjandekravet (Bryman, 2011). 

Dessa principer visades hänsyn till genom flera nivåer som redogörs nedan 
och enligt vad Kvale (2014) lägger vikt på: 

 

• Tematisering 
Vid planeringen av intervjun fokuserades det på att visa det 
vetenskapliga värdet och vad studien kunde bidra med samt hur den 
kan medföra en förbättring för fenomenet som studerades. 
 

• Planering 
Inför intervjun formulerades ett följebrev. Detta brev redogjorde för 
studiens syfte, hur intervjun skulle gå tillväga vilket innefattade att 
de skulle bli inspelade. Att de kunde avbryta sin medverkan när som 
helst, att deras personliga information enbart skulle visas för 
författarna och att det som sades i intervjun uteslutande skulle 
användas till denna studie. För att säkerhetsställa att konfidentialitet 
för respondenterna upprätthölls skapades fiktiva namn för respektive 
respondent. Deras namn fanns inte heller nedskrivna på några 
dokument rörande studien. För att säkerhetsställa att respondenterna 
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deltagit i studien frivilligt fick de skriva under ett 
samtyckesdokument. 
 

• Intervjusituation 
För att undvika att respondenterna skulle påverkas av intervjun och 
få konsekvenser vidtogs flera åtgärder. Respondenterna fick 
bestämma tid vilket innebar att tre valde att genomföra intervjun på 
kvällen medan två under arbetstid. De blev informerade att deras 
personliga information inte skulle förmedlas vidare till oberörda 
parter. Vidare skapades det fiktiva namn för respondenterna när de 
skulle bli benämnda i studien. Eftersom intervjun genomfördes per 
telefon och att den intervjumetoden generellt sett tar mindre tid i 
anspråk krävdes inte lika mycket tid av respondenterna jämfört med 
en direktintervju (Bryman, 2011). För att undvika att respondenterna 
skulle bli stressade av genomförandet av intervjun lät intervjuledarna 
respondenterna ta sin tid för att svara på frågorna, intervjuledarna 
anpassade sitt språk beroende på respondent och uppmuntrade 
utförliga svar. Om intervjuledaren uppfattade att respondenten inte 
var bekväm med att utveckla sina svar visade intervjuledaren hänsyn 
och fortsatte med nästa fråga. 
 

• Utskrift 
För att säkerhetsställa deras anonymitet gällande transkribering 
benämndes de som respondent ett till fem. Vid möjligheten att 
respondenterna skulle nämna något i intervjun som skulle kunna 
skapa konsekvenser för dem själva, valde intervjuledaren 
exempelvis att ändra i transkriberingen om de namngett sin 
arbetsplats. Detta förändrade däremot inte kontentan av 
respondentens svar, vilket författarna var noga att inte göra, utan 
bidrog enbart till att säkerhetsställa anonymiteten. 
 

• Analys 
Den etiska aspekten av analysen gällde hur omfattande den 
insamlade datan kunde analyseras och tolkas samt om 
respondenterna fick influera hur deras svar skulle tolkas. 
Respondenterna fick innan intervjun ett följebrev där de 
informerades vad informationen som de förmedlade genom intervjun 
skulle användas till. I följebrevet stod det att datan skulle analyseras 
för studien och syftet med studien samt att respondenterna fick 
avbryta sin medverkan när de önskade. Med dessa åtgärder ansåg 
författarna att den etiska aspekten av analysen blev uppfylld. 
 

• Verifiering 
Enligt Kvale (2014) var det författarnas skyldighet att vara medveten 
om etiken gällande kunskapen som produceras. Den ska vara 
verifierad och säkrad enligt bästa förmåga. Detta efterföljdes genom 
grundligt studerande av tidigare forskning och att författarna 
kopplade det som förmedlades i studien till kritiskt granskade källor. 
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De vetenskapliga artiklar som användes var granskade innan 
publicering (Peer-reviewd). Övrig litteratur som användes var 
skriven av individer med kompetens inom området konflikter 
exempelvis boken om situationsanpassat ledarskap av Hersey, 
Blanchard, Johnson (2008) och för att vidare kritiskt granska 
litteraturen användes flera källor för att verifiera liknande 
information.  
 

• Rapportering 
Eftersom denna studie skulle publiceras offentligt var författarna 
medvetna om risken kring respondenternas konfidentialitet. Enligt 
Kvale (2014) kunde inte enbart respondenten påverkas av resultatet 
utan även den grupp som individen tillhör. Eftersom studiens syfte 
var att få förståelse och bidra snarare än kritisera minskades risken 
för negativa konsekvenserna för både individ och grupp. 
Respondenterna var, eftersom författarna vidtog åtgärder, i alla 
aspekter anonyma förutom för den författare som intervjuade. 
Respondenternas personliga information fanns inte nedskriva på 
några dokument knutna till studien för att förhindra att deras namn 
skulle bli känt för oberörda parter. 
 

 
 

Kriterier inom kvalitativ forskning 
Tre begrepp som är viktiga vid forskning på högre nivå är validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet. Kriterierna används för att säkerställa 
vetenskapliga studiers kvalitet. Dessa kriterier används både inom 
kvantitativ och kvalitativ forskning men förknippas främst med den 
kvantitativa ansatsen. Enligt Bryman (2011) riktas mycket kritik mot 
användandet av kriterierna i kvalitativ forskning. Detta eftersom relevansen 
och tillämpningen är begränsad. Validitet berör mätning av forskningen och 
eftersom kvalitativ forskning inte främst fokuserar på att mäta blir kriteriet 
av mindre betydelse (Bryman, 2011). Kvale (2014) redogör att validitet för 
samhällsvetenskapliga studier innebär att metoden granskas för att upptäcka 
om den undersöker det som studien avser att undersöka.  
Det har framkommit andra begrepp som tillämpas i högre grad vid kvalitativ 
ansats och dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
konfirmering.  

Begreppen som främst förknippas med validering är trovärdighet och 
överförbarhet. Trovärdighet inom undersökningar av kvalitativ karaktär 
berör att resultaten av respondenternas livsvärld ska formuleras på ett sätt 
som kan anses sannolikt och acceptabelt för andra människor att relatera till. 
Även analysen ska vara trovärdig i den bemärkelsen att studien genomförts 
med etiska riktlinjer i fokus. För denna studie kopplades resultatet till redan 
existerande teorier och befintlig litteratur som berörde ämnet konflikter. Vid 
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analysen var författarna tydliga med att inte överträda de etiska riktlinjer 
som fanns och att inte förvränga respondenternas ord. Överförbarhet avser 
hur fokusen på kontexten av respondenternas uppfattning, mening och 
livsvärld kan överföras till andra kontexter vid senare tidpunkter (Bryman, 
2011). Eftersom syftet med denna studie var att öka förståelsen kring 
medarbetares uppfattning och önskningar gällande chefers konflikthantering 
kunde studien bidra genom inspiration och förståelse för andra arbetsplatser.  

Pålitlighet förknippas med reliabilitet och berör om forskningen kan 
återskapas och objektiv. Gällande kvalitativ forskning avser det 
transparensen, att alla faser i forskningsprocessen finns redogjorda för i 
studien, som krävs av författarna för att deras studie ska kunna granskas och 
bedömas pålitlig (Bryman, 2011). En aspekt av pålitlighet eller reliabilitet 
kan vara att olika författarna som genomför en likadan intervju med samma 
respondent, kan dra varierande slutsatser. Resultatet är om det inte finns en 
transparens i studien lika tillförlitligt och objektivt som om de redogjort 
varför resultatet var olika. Detta hör samman med att respondenten påverkas 
av den som intervjuar vilket innebär att den framställer både sig och sin 
uppfattning olika för den som intervjuar (Kvale, 2014). Författarna som 
genomförde denna studie förde ett nära samarbete med mycket 
kommunikation och fokus på tydlighet för att undvika misstolkningar och 
för att kunna förmedla de steg i processen som genomfördes.  

Vidare begrepp som används inom vetenskaplig forskning är generalisering. 
Generalisering inom kvalitativ forskning är enligt Bryman (2011) inte 
möjlig eftersom det stickprov som görs inte kan representera en hel 
population eller grupp. Den kvalitativa forskningens resultat ska därför 
enligt Bryman (2011) generaliseras till teorier men inte populationer eller 
grupper. Däremot kan slutsatserna jämföras med andra likande studiers 
slutsatser och genom detta generalisera det vill säga att olika aspekter inom 
resultatet kan överföras till andra kontexter. För att möjliggöra en viss 
transparens och möjlighet att generalisera eller dra kopplingar har 
författarna på ett tydligt och omfattande förfarande redogjort för hur 
processen som producerat resultatet utförts (Bryman, 2011). 
 

Urval 
Syftet med studien var att undersöka fenomenet konflikter på arbetsplatsen 
för att bidra med ett medarbetarperspektiv inom svensk kontext till fältet 
konflikthantering. På grund av detta valdes det att undersöka offentliga 
organisationer eftersom de av författarna uppfattas inneha tydligare 
strategier och policys gällande konflikter.  

Denna studie genomfördes inom den offentliga sektorn och på grund av 
detta påverkades urvalsprocessen. Eftersom studien genomfördes med 
tidspress och begränsade resurser tillämpades målstyrda urval. Med ett 
målstyrt urval till denna studie säkerhetsställdes det att insamlingen av 
informationen blev tillräcklig och varierad. Urvalsmetoden var även 
relevant eftersom generalisering inte var fokus för studien utan förståelse för 
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respondenternas livsvärld. Målinriktat urval innebar att intervjupersonerna 
strategiskt valdes ut för att de arbetade inom offentlig sektor och att det var 
relevanta för fenomenet som studerades eftersom forskarna hade 
information att de fanns konflikter på deras arbetsplats (Bryman, 2011).  
Som angreppssätt till målinriktat urval valdes snöbollsmetoden. Detta 
innebar att författarna valde människor inom sitt kontaktnät som passade för 
studien. Dessa förbindelser möjliggjorde en kontakt med okända individer 
som valdes ut till att medverka i studien. Författarna valde inte sina nära 
kontakter som respondenter för att upprätthålla de etiska principerna 
gällande samtycke, information och konfidentialitet.  
 

Respondentinformation 
För insamling av empiri till denna studie intervjuades fem personer inom 
offentlig sektor. Deras namn fanns inte med i studien för att upprätthålla 
deras anonymitet och det har heller inte lagts någon vikt avseende deras 
kön. Därför benämns respondenterna med fiktiva namn och kön. Nedan 
följer en beskrivning av respektive respondent och den offentliga 
organisation de arbetade på.  
 

• Respondent 1 som kommer benämnas som Anna som arbetade inom 
en offentlig organisation som ansvarade för vård. Anna var 62 år och 
hade arbetat inom den offentliga sektorn i mellersta Sverige i 30 år. 
Organisationen hade ungefär 6000 stycken anställda. Anna berättade 
att hon träffade sina medarbetare genom det gemensamma 
arbetsutrymmet och genom samarbeten men att hon även hade 
kontakt med andra människor genom sina arbetsuppgifter. Däremot 
träffade Anna inte sin chef ofta eftersom denne, enligt Anna, höll sig 
för sig själv och undvek sina anställda.  
 

• Respondent 2 benämndes som Robin som arbetade inom den 
offentliga vårdsektorn i mellersta Sverige. Han var 32 år och hade 
arbetat på sin nuvarande arbetsplats 5år. Den offentliga vårdsektorn 
hade ungefär 6000 anställda och hanterade ärenden gällande vård, 
rehabilitering och psykiatri. Robin beskrev att han träffade sina 
medarbetare dagligen och sin chef några gånger per månad.  

 

• Respondent 3 benämndes som Sofie och var 39år. Hon hade arbetat 
inom ett projekt inom en organisation som ansvarade för utbildning 
inom södra Sverige i 2år. Arbetsuppgifterna som Sofie dagligen 
ansvarade för innebar mycket kontakt med både medarbetare, sin 
chef och andra människor som berörde projektet. Inom 
organisationen arbetade det drygt 8000 anställda. 
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• Respondent 4 benämndes som Ally och var 25år. Hon arbetade inom 
en offentlig organisation som hanterade säkerhetsfrågor i södra 
Sverige och hade varit anställd där i fem år. Den offentliga 
organisationen hade drygt 4000 anställda. Genom Allys 
arbetsuppgifter samarbetade hon konstant med sina medarbetare och 
hanterade andra människor som kunde beröra den offentliga 
organisationens verksamhet.  

 

• Respondent 5 benämndes som Tor. Han var 55år och arbetade i 
mellersta Sverige inom en offentlig organisation som skyddade 
medborgare och hade arbetat där i ungefär 28år. Organisationen 
hade drygt 7000 anställda. Tors arbetsuppgifter innebar en ständig 
kontakt med andra människor och ett nära samarbete med sina 
medarbetare samt chef.   

 

Genomförande 
Innan intervjuerna som denna studie baserades på genomfördes det en 
pilotundersökning där en person valdes ut genom bekvämlighetsurval 
(Bryman, 2011). Med bekvämlighetsurval menas att en person i författarnas 
närhet valdes för att delta i pilotundersökningen. En pilotundersökning 
genomfördes för att upptäcka frågor som var bristfälliga och som inte 
genererade svar som kunde användas till studien.  
Intervjuledarna skaffade sig även vana och ökad säkerhet att använda 
instrumenten, vilket i detta fall var intervjuguiden och att genomföra en 
intervju (Bryman, 2011). 

Respondenterna som genom målinriktat urval valts ut kontaktades genom att 
författarna ringde upp dem för att beskriva studiens syfte och upplägg för 
intervju. Eftersom de preliminärt utvalda respondenterna fann intresse i 
studien skickades ett följebrev ut genom epost som informerade mer 
utförligt om studien och de etiska riktlinjer som författarna visade hänsyn 
till. En tid bokades in för telefonintervju genom mailkontakt och 
respondenterna skickade tillbaka de påskrivna följebreven. De fem 
intervjuer som denna studie baseras på genomfördes under vecka 51, 2015. 
Vid tidpunkten för intervjuerna ringde intervjuledarna upp respektive 
respondent per telefon och läste de etiska riktlinjerna ännu en gång för att 
sedan påbörja intervjun. Intervjuledaren förtydligade även att inspelningen, 
där författarna använde sina mobiltelefoner, startades.  

Efter att respondenterna både fått muntlig information om de etiska 
principerna och läst igenom följebrevet för att sedan ha gett sitt medgivande 
att de ville medverka ansåg författarna att information- och 
samtyckesprincipen var uppfyllt.  

Intervjuerna fortsatte genom att intervjuledarna ställde sociodemografiska 
frågor som var viktiga för bakgrundsinformationen kring respondenterna. 
Därefter ställdes de öppna frågor som formulerats med fokus på syfte och 
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frågeställningar. Vid intervjuerna, eftersom de var av semistrukturerad 
metod, ställdes frågorna och vissa följdfrågor beroende på vad 
respondenterna svarade (Bryman, 2011). Även Kvale, (2014) beskriver att 
det är viktigt för intervjuledaren att känna av vad som ska tolkas av 
respondentens svar under tiden som intervjun pågår och be att utvecklas. 
För att undvika att det blev missförstånd gällande vad respondenterna 
svarade, återgav intervjuledaren en del av vad respondenten svarat och bad 
dem utveckla.  
 

Bearbetning  
Efter genomförda intervjuer transkriberades samtalet för att producera en 
text för att underlätta författarnas arbete att skapa ett resultat och analys. 
Genom att skriva ut samtalet i skrift kunde författarna granska om de 
slutsatser som studien resulterade i var trovärdiga. Det nedskrivna samtalet 
blev sedan den empiri som utgjorde grunden för analys. Författarna valde att 
vid transkriberingen inte återge utfyllnadsord exempelvis ”mmm”, ”eehh” 
eller dylikt (Kvale, 2014). 

Empirin analyserades genom användning av tematisk analys. En tematisk 
analys genomförs genom att skapa koder och kategorier av materialet som 
insamlats. En tematisk analys var passande för denna studie eftersom fokus 
låg på vad respondenterna sade och inte hur de sade det. Det var 
respondenternas upplevelser och uppfattningar som var viktigt och inte 
respondenternas kroppsspråk, tonfall eller ordval (Bryman, 2011). 

För denna studie granskade författarna empirin och om respondenterna 
beskrivit liknande händelser eller om de använt liknande formuleringar 
skapades en kod. Efter att många olika koder skapats granskades empirin 
igen. Båda författarna undersökte de olika koderna för att upptäcka liknelser 
och kombinerade dessa för att generera teman. Efter denna bearbetning 
skapades fem teman. Det första temat blev bakgrundskunskap vilket 
innefattade information gällande de olika respondenterna. Det andra temat 
som var konfliktdefinitions hade för avsikt att förmedla hur respondenterna 
uppfattade begreppet konflikt. Det tredje temat avsåg hur medarbetare 
upplevde konflikter och innefattade hur medarbetarna hanterade konflikter 
själva. Det fjärde temat hanterade hur medarbetarna upplevde chefens 
ledning vid konflikter och det femte temat vad medarbetarna eftertraktade 
för ledarskap av sina chefer. Inom dessa teman redogjordes respondenternas 
berättelser och uppfattningar som sedan ställdes i relation med befintliga 
teorier och litteratur (Bryman, 2011).  
 

 
 

 
 



   

2016-01-12 Kit Jensen & Rita Weber 30 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Resultat 
Bakgrundskunskap 
Inom detta avsnitt kommer det redogöras information om de respondenter 
som intervjuats. Informationen kommer även innehålla allmän fakta kring 
organisationerna som respondenterna arbetar på och hur ofta som de 
utvalda respondenterna har kontakt med chef samt kollegor. Denna 
information ansågs viktig för läsaren för att visa på att social kontakt ökar 
risken för att konflikter kan uppstå.    
 

Information om organisationerna 
Den empiriska insamlingen skedde genom intervjuer per telefon av fem 
medarbetare inom offentlig sektor. Dessa respondenter var dels från mellan 
Sverige dels från södra Sverige. Två av respondenterna arbetade inom en 
organisation med ansvar över vården i Sverige med cirka 6000 anställda. 
Två av de övriga respondenterna arbetade inom en organisation på två olika 
orter som ansvarar för säkerheten i Sverige med cirka 29 000 anställda.  Den 
sista respondenten arbetade inom en offentlig organisation som ansvarar för 
högre utbildning i södra Sverige med cirka 8000 anställda. Respondenterna 
benämns med fiktiva namn i studien för att upprätthålla deras anonymitet.  
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Information om respondenterna 
Respondenten Anna som arbetade inom en vårdfokuserad organisation 
beskrev att hon träffade sina kollegor dagligen men att inte sin chef lika 
ofta. Respondenten Robin arbetade också inom en organisation som 
ansavarar för vård och han träffade sina kollegor dagligen men sin chef 
enbart några gånger i månaden. Sofie arbetade inom en organisation som 
ansvarar för utbildning och hon berättade att hon förde nära samarbete med 
både sina kollegor samt sin chef. Ally och Tor arbetade inom samma 
organisation som ansvarar för säkerheten inom Sverige men inom olika 
orter. Deras arbetsuppgifter innebar ett konstant samarbete med övriga 
kollegor och kontakt med sina chefer.  
 

Konfliktdefinition   
Det var viktigt att definiera konfliktbegreppet i studien för att undvika 
missuppfattningar eftersom individer kan tolka begreppets innebörd och 
betydelse olika. Detta kommer att förtydligas och redogöras i stycket nedan 
där respondenterna beskriver deras uppfattning och förklaring av vad 
konflikter var samt vad det innebar för dem. 

Respondenterna Ally, Robin och Tor ansåg att konflikter inträffade när 
människor hade olika åsikter eller var oeniga. Detta beskrev Ally genom 
följande citat. ”Konflikter uppstår ju för att människor har olika åsikter som 
de vill få hörda.” Vilket kunde förknippas med Pihls (2012) förklaring av 
konfliktbegreppet som innebar en kollision mellan olika intressen hos 
individer. När dessa intressekonflikter uppstod blockerades individernas 
intressen eftersom ingen av parterna ville kompromissa beskrev Pihl (2012). 
Respondenternas uppfattning hade likheter med Ekeland (2004) och 
Ekstams (2000) definitioner av konflikter vilket innebar att människor hade 
olika idéer, föreställningar, mål samt förväntningar.  

För Sofie skiljde sig konfliktdefinitionen från de andra respondenterna 
eftersom hon uppfattade att konfliktbegreppet användes felaktigt.  Sofie 
menade på att det fanns en skillnad mellan konflikter och 
meningsskiljaktigheter vilket hon uttryckte genom följande citat. ”Ordet 
konflikt för att för mig är det otroligt värdeladdat ord och jag tror att i 
många fall är det fel använt. ” Sofie ansåg att konflikter var något 
värdeladdat och negativt som hämmade utveckling. Meningsskiljaktigheter 
innebar istället diskussion av åsikter vilket bidrog till positiva utvecklingar. 
Även Ekstam (2004) menade på att konflikter kunde vara antingen 
konstruktiva eller destruktiva och att detta berodde på hur konflikterna 
hanterades. Vidare berättade Sofie att konflikter oftast uppstod på grund att 
människor inte kunde skilja på sak och person. Detta tolkades som att Sofie 
fann det viktigt att diskutera konflikter sakligt och se dem objektivt istället 
för att blanda in för mycket känslor samt ta konflikter personligt. 
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Majoriteten av respondenterna uppfattade konflikter som något negativt. 
Sofie berättade att konflikter medförde samarbetssvårigheter, Ally att 
konflikter bidrog till att människor påverkades negativt och Anna förklarade 
att oenigheter skapade en sämre stämning på arbetsplatsen. Detta redogjorde 
Östling (2008) som förklarade att samarbete och konflikter hade ett starkt 
samband med medarbetares känsla av arbetsmiljö och trivsel på 
arbetsplatsen. Vilket även Waithaka, Moore-Austin, Gitimu (2015) beskrev 
som en aspekt som påverkade arbetsinsats, entusiasm och trivsel negativt. 

 

Tor förklarade genom citatet nedan att det var onödigt att känna rädsla för 
konflikter eftersom de även kunde bidra till något positivt och leda till 
utveckling. ”Det är jobbigt att vara inne i stormens öga men det blir bättre 
efteråt.” Tor syftade på att konflikter kunde vara obehagliga när en individ i 
en konflikt var ”inne i stormens öga” men att känslan av obehag var förbi 
när konflikten hade hanterats. Att hantering av konflikter medför något 
positivt som exempelvis utveckling på arbetsplatsen redogjorde Gerardi 
(2015). Genom hanteringen av konflikter fick individer en ökad förståelse 
för andra individers beteende och samtidigt utvecklades individers sociala 
samt emotionella intelligens.   

Medarbetarnas upplevelser av konflikter 
Detta avsnitt kommer ha för avsikt att förmedla en förståelse för varför 
medarbetare vill hantera konflikter. Avsnittet har även som avsikt att 
informera kring hur respondenterna förhöll sig till konflikter vilket kan 
bidra till att begripa hur chefer ska leda för att hantera konflikter.  

 

Engagemang 
Majoriteten av respondenterna beskrev att de vid uppkomna konflikter på 
arbetsplatsen oftast ville hantera situationen för att upprätthålla fungerande 
relationer på arbetet. De betonade att det var beroende på konfliktsituation 
om de valde att engagerade sig vid hantering men att de oftast valde att 
hantera konflikter med sina kollegor. Varför respondenterna valde att 
hantera konfliktsituationer varierade men inkluderas i studien för att visa på 
att medarbetares engagemang kan förenkla hantering av konflikter.  
 

… självklart engagerar jag mig så mycket som möjligt för jag vill ju 
att alla ska må så bra som möjligt och jag vill att allt ska bli bra. Jag 
engagerar mig till hundra procent, absolut. Det är ingenting jag bara 
släpper och går vidare med utan det är något som ska tas fast och gå 
igenom så mycket så att jag inte kan göra något mer sen. /Ally 

 

Allys citat visar på att hon aktivt ville hantera konflikter för att undvika 
missnöje eller obehag hos den andra parten. Hon hanterade konflikter 
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genom att visa hänsyn till andra medarbetares önskemål och på detta sätt 
skapa ett enligt henne helhetsintryck av arbetsplatsen. Ally betonade att hon 
ansåg att hantering av konflikter var väldigt viktigt genom att säga att hon 
engagerade sig hundra procent och att hon inte släppte en konflikt tills hon 
inte kunde göra mer. Detta visar på en väldigt engagerad medarbetare som 
kunde bidra till en bättre en arbetsplats om hon fick stöd från sin chef enligt 
Cook och Johnston (2008). Tor och Sofie berättade att anledningen till 
varför de valde att hantera konflikter var att att de ville undvika att påverkas 
negativt. De ville hantera konflikter för att det samarbete som de hade med 
sina kollegor skulle utvecklas och inte stagnera. Engagemanget från dessa 
respondenter visar på att deras arbetsplatser har förutsättningar för 
utveckling, gott samarbete och lärande enligt Cook och Johnston (2008). 
Robin beskrev att han likt Tor, Sofie och Ally ville hantera konflikten i ett 
tidigt skede men valde att involvera chefen för att denne skulle agera genom 
att påvisa arbetsplatsens riktlinjer och stadgar för att avsluta en vidare 
konfliktsituation.  

 

Konsekvenser av att motarbetas vid engagemang 
Respondenten Anna beskrev i till skillnad till Tor, Ally, Robin och Sofie att 
hon motarbetats av sin chef när hon engagerat sig och att hon därför numer 
valde att undvika konflikter och involvera sig. Hon beskrev att hon tyckte 
konflikter var obehagliga och att hon “försökte hålla sig på sin kant”. När 
hon tidigare engagerat sig vid konflikthantering hade chefen kritiserat henne 
för att hon initierat kontakt med chefen för stöd efter att konflikten blivit för 
stor för att hantera själv. ”… jag har fått det tillbaka mot mig som något 
negativt som om jag skulle vara en bråkstake…” Citatet ovan visar tydligt 
att chefen bidragit till att minska Annas engagemang och genom detta 
hindra en medarbetares att hantera konflikten själv och försämra 
arbetsplatsen enligt Cook och Johnston (2008).  

 

Respondenternas hantering  
Tor valde att hantera konflikter genom att bedöma situationen, vara tydlig 
och förklara sitt perspektiv. Han gjorde detta för att han ansåg att genom att 
vara tydlig förhindrades möjligheten att konflikten skulle urartas. Tor 
uttryckte även att han inte var rädd för konflikter och tyckte inte att andra 
borde vara det eftersom situationen kunde leda till utveckling.  
 

Jag tycker inte att man ska vara rädd för konflikter för konflikter kan 
faktiskt leda till något riktigt bra. Och jag har upplevt att många konflikter 
kan göra att det blir en progress istället för en regress och att där själva 
situationen blir bättre efteråt. Det är jobbigt att vara inne i stormens öga 
men det blir bättre efteråt. /Tor  
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Robin beskrev att han hanterade konflikter genom att samtala med berörda 
parter och förmedla sina åsikter för att möjligtvis kunna kompromissa en 
lösning men ville helst att hans chef skulle hantera situationen. Sofie 
hanterade konflikter genom att diskutera med sin kollega för att finna en 
acceptabel lösning för båda parter och finna orsaken till varför situationen 
uppstått. Hon betonade att det var viktigt att inte avsluta kommunikationen 
när situationen hanterats utan utvärdera och fortsätta kommunicera för att 
undvika att en liknande konflikt skulle uppstå igen. Sofie ansåg att 
kommunikation var enormt viktigt för att utvecklas i sina relationer. Sofie, 
Robin, Tor och Ally använde både den enligt Choi (2013)  samarbetande 
konflikthanteringen där ett öppet åsiktsutbyte, samarbete och fokus på att 
hitta en överenskommelse sker och den kompromissande 
konfilkthanteringsstilen. En kompromissande hanteringsstil var enligt 
Ekstam (2000) när individer kommunicerade för att finna en acceptabel 
lösning och att konfliktparterna försökte kompromissa för att tillgodose 
bådas intressen.  
 

Medarbetarnas upplevelser av chefens ledning vid 
konflikter 
Detta avsnitt redogör för respondenternas upplevelser kring deras chefs 
konflikthantering. Eftersom studien hade ett medarbetarperspektiv kring 
konflikthanteringsfenomenet var respondenteras uppfattningar av deras 
chefer mycket betydande. Det var även viktigt eftersom ett av studiens 
huvudsakliga fokus var hur medarbetare upplevde deras chefer skulle leda 
dem vid konfliktsituationer. Genom att få djupare förståelse för hur 
respondenterna uppfattade deras chefers beteende och hantering kunde 
studiens syfte och frågeställningar besvaras.    
 

Chefers ansvar för konflikthantering   
Att chefen hade huvudansvar för konflikthantering kunde bekräftas 
genomgående i studiens litteraturöversikt men även utifrån respondenterna 
upplevelser. Det ingick vid chefers arbetsuppgift att upptäcka, hantera och 
analysera konflikter (Ekstam, 2000; Larsen, 2002; Ekeland, 2004). 
Respondenten Ally berättade om hennes chefs inställning till konflikter som 
att det var något tidskrävande och problematiskt. Chefen ansvarade inte 
arbetsplatskonflikterna. Istället var det vanligt att chefen förlöjligade 
medarbetarnas problematik och synpunkter vilket gjorde att konflikter inte 
hanterades. 

”… En del blir ju såhär små purkna. Eller vad man säger. Nästan lite bara 
för att de är chefer och måste ta tag i det.” Ovan exemplifieras Ally 
upplevelse av chefens attityd till konflikter vilket kunde kopplas till 
(Ekeland, 2004; Östling, 2008), som redogjorde att det borde finnas 
engagemang hos chefer att få mer kunskap och medvetenhet kring 
konflikthantering. Detta eftersom konflikter som inte hanterades kunde 
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bidra till försämrad effektivitet och produktivitet på företaget på grund av att 
fokus lades på konflikter istället för utförandet av arbetsuppgifter. Ally 
beskrev ett exempel där en annan medarbetare inte utförde sina 
arbetsuppgifter vilket bidrog till sämre samarbete och trivsel. Att Allys chef 
förlöjligade medarbetarnas konflikter kunde kopplas till Ekstam (2004) som 
i den villkorslöst konstruktiva strategin redogjorde att en chef behövde 
respektera andras känslor, synpunkter, upplevelser och hantera situationen 
på allvar. Detta var en förutsättning för att kunna hantera och lösa 
konflikter. Det var även viktigt att visa intresse och försöka förstå motparten 
för att hanteringen skulle bli lyckad. (Ekstam, 2004) 

Anna upplevde att konflikter främst uppkom mellan chefen och 
medarbetarna på arbetsplatsen vilket försvårade chefens ledande vid 
konfliktsituationer. När Anna och andra medarbetare framförde synpunkter 
bemöttes dessa negativt av chefen. Chefen ifrågasatte ärenden eller problem 
som tagits upp på ett kritiskt sätt. Utifrån Annas beskrivning fanns det ingen 
miljö för att öppet diskutera tankar och idéer. Larsen (2002) beskrev vikten 
av att ha en öppen arbetsplatsmiljö där alla individer accepterade och 
respekterade varandras åsikter, olikheter samt känslor. Detta kunde Anna 
inte uppfatta eftersom hon upplevde att hennes synpunkter blev 
nedvärderade. Larsen (2002) förklarade att anställda borde sträva efter att 
lyssna på varandra i syfte att få en chans att bli hörda. Detta i syfte att 
främja samarbete, trivsel och hantering av konflikter. 
 

Anna berättade vidare om lärdomar som dragits från att ha arbetat länge 
inom offentlig sektor. ”… en del konflikter är ingen idé att göra något åt 
utan det är sådant som hänger på organisationen i sig.” Hon menade på att 
konflikter på hennes arbetsplats oftast inte hanterades av chefen. Anna 
upplevde att hennes framförda synpunkter inte bemöttes med respekt och 
saknade stöd från chefen i konfliktsituationer. På grund av detta saknade 
Anna förtroende för hennes chef gällande konflikter och valde att inte vända 
sig till chefen. Genom detta förblev många konflikter på arbetsplatsen 
outredda. Pihl (2012) förklarade att chefens uppförande och ledande vid 
konflikter hade en stor påverkan på medarbetarna vilket gjorde det 
betydande som chef att begrunda sitt beteende. Enligt Cook och Johnston 
(2008, författarna refererar till Chapman & Glass), skapades konflikter 
bland annat när individer kände brist på tillit vilket handlade om att 
medarbetare önskade att bli hörda och uppmärksammade samt hade 
möjlighet att få uttrycka åsikter. Detta kunde tolkas som att när en chef inte 
var närvarande, lyssnade till sina medarbetare samt uppmärksammade dem 
resulterade det till saknat förtroende och tillit till chefen av medarbetarna. 
Även Ekstam (2000) förklarade att förtroende var en viktig del vid 
konflikthantering och att chefer kunde erhålla förtroende av sina anställda 
genom att ta sitt ansvar för konflikter vilket innebar att upptäcka samt 
uppmärksamma dem. 
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Vikten av chefers närvaro på arbetsplatsen 
Robin berättade att hans chef sällan var närvarande på arbetsplatsen vilket 
gjorde att chefen inte hade möjlighet att uppmärksamma konflikter. Vilket 
styrktes i följande citat. ”Hon kanske tar förgivet ibland att allt fungerar och 
är på ett visst sätt men ute i verkligheten kanske det inte är riktigt så.” Vid 
arbetsplatser där chefer sällan var närvarande och tillgängliga fanns ökad 
risk att konflikter inte upptäcktes förklarade Ekstam (2000). Enligt Ekstam 
(2000) fanns det även chefer som inte prioriterade medarbetarna och 
hantering av konflikter på grund av brist av tid eller intresse. Robins beskrev 
att hans chef sällan var närvarande på arbetsplatsen. En chefs frånvaro 
förklarade Pihl (2012) och menade på att det var viktigt som chef att 
prioritera medarbetarna, vistas på arbetsplatsen samt kommunicera med de 
anställda. Detta eftersom individer enligt Pihl (2012) ville känna sig 
uppmärksammade och behövda. Utifrån Robins berättelse men även 
(Ekstam, 2000; Pihl, 2012) kunde det konstateras att en chef behövde 
uppmärksamma sina medarbetare för att få en bättre uppfattning av sina 
anställdas trivsel men även för att kunna upptäcka om konflikter pågick och 
behövde hanteras. 

 

Konflikthanteringsstilar 

Sofie och Ally beskrivning av hur deras chefer betedde sig visar på att de 
använde en enligt Ekstam (2000) undvikande konflikthanteringsstil och 
avsåg hur konflikter avsiktligt förbisågs. 
 

Jag hade en chef som valde att inte se problemen och valde att inte 
ta sig an överhuvudtaget någon lösningsfokuserad roll i det hela utan 
det var ett ”Sink or Swim”, … swim, du får simma själv, puttas ut, 
simmar du inte äter hajarna upp dig. Och då får du klara dig själv. 
/Sofie. 

… när det har varit något strul så är det jag som gått in och fått 
medla. Men jag kan inte komma på något som min chef har gjort, de 
försöker undvika att ta tag i konflikter.  /Ally. 

 

Ally ansåg att hennes chef inte tog ansvar för de konfliktsituationer som 
kunde uppstå på arbetsplatsen genom att inte uppmärksamma situationens 
allvar. Sofie upplevde att chefernas egentliga ledningsansvar överläts till 
medarbetarna. I hennes citat ovan gällande ”sink or swim” förklarade Sofie 
att medarbetarna fick hantera och ansvara för konflikter själva och gjorde 
dem inte det uppstod mer problem. Detta kunde tolkas vara ett problem för 
medarbetare som inte själva kunde hantera konflikter och som kände att de 
hade ett behov av hjälp eller stöd. Ekstam (2000) redogjorde att konflikter 
som undveks och förblev outredda ofta återupptogs vid senare tillfällen 
eftersom de aldrig hanterades. ”… de duckar för konflikten och låtsas inte 
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ha hört talas om den.” I Tors citat ovan syftade han på upplevelser från 
chefer som försökte undvika hanteringen av konfliktsituationer. Genom 
detta förklarade han att han inte uppskattade att chefen undvek konflikter 
och att han istället ansåg att hantering av konflikter ingick som arbetsuppgift 
för chefer. Att hantering av konflikter var en tillhörande arbetsuppgift för 
chefer förklarade även Ekstam (2000). Vidare redogjorde Ekstam (2000) att 
chefer bör inneha civilkurage och hantera konflikter i ett tidigt skede för att 
undvika att de blir svårhanterliga. 
Att Annas chef uppvisade en undvikande hantering av konflikter kunde bero 
på andra orsaker. Larsen (2002) beskrev olika orsaker till att chefer 
tillämpade en undvikande konflikthantering. Det kunde vara problematiskt 
när en chef inte uppfattade konflikter likväl som när en chef 
uppmärksammade konflikter men inte insåg relevansen av att hantera dem. 
Larsen (2002) förklarade att var vanligt förekommande att individer hade 
olika uppfattningar gällande konflikters prioriteringar eftersom individer 
kunde uppfatta samma konflikt olika viktiga. Vidare poängterade Larsen 
(2002) att det tillhörde en chefs arbetsuppgift att ansvara, stödja och leda 
konflikter. En ytterligare problematik kunde vara när individer uppfattade 
konfliktsituationer på olika sätt och hade svårigheter att definiera om en 
konflikt existerade. Larsen (2002) beskrev ett exempel där en individ 
upplevde att en konflikt pågick men att den andra individ uppfattade samma 
situation som att de enbart diskuterade tillsammans. Utifrån Annas 
beskrivelse av hur hennes chef hanterade konflikter kunde det uppfattas som 
att en undvikande konflikthanteringen tillämpades. Ifall detta berodde på att 
chefen saknade kunskap eller fann konflikterna irrelevanta alternativt att 
chefen inte uppfattade att konflikter existerade var svårt att tolka. 
Till skillnad från Anna hade Robin starkare förtroende till sin chef gällande 
konflikthantering. Robin tog kontakt med sin chef för stöd och hjälp vid 
allvarligare konfliktsituationer. De mer komplicerade konfliktsituationerna 
hanterade Robins chef genom att kommunicera med berörda konfliktparter. 
Robin ansåg att kontakten med hans chef blivit bättre efter att ha arbetat 
några år tillsammans vilket även bidragit till en bättre relation och 
kommunikation. Detta hade gett Robin ett större förtroende och tillit till sin 
chef. Trots detta fann Robin chefens hantering varierande vid 
konfliktsituationer. 

 
I citatet nedan syftade Robin på att chefen ofta kunde besluta saker i 
konfliktsituationer utan att lyssna tillräckligt och visa hänsyn till 
involverade konfliktparter. ”… chefen kanske tar över lite för mycket. Att 
hon inte lyssnar in riktigt utan kanske bara pekar med hela handen.”  
Utifrån Robins berättelse kunde hans chef variera mellan en samarbetande - 
och dominerande konflikthanteringsstil. Den dominerande 
konflikthanteringsstilen som Ekstam (2000) även kallade Kamp kunde 
förklaras genom chefens dominanta beslutstagande vid konflikter. Den 
samarbetande konflikthanteringen kunde istället förklaras som när chefen 
kommunicerade och lyssnade till berörda parter. En tolkning av detta var att 
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chefen försökte anpassade sitt ledarskap utifrån konfliktsituation genom att 
samarbeta men att även som högsta ansvarig kunna ta egna beslut vid 
behov. Ekstam (2000) förespråkade användning av olika konflikthanteringar 
vid olika konfliktsituationer. Choi (2013) fann ett negativt samband mellan 
den dominerande konflikthanteringsstilen och arbetstrivseln. Istället 
förespråkade Choi (2013) den samarbetande konflikthanteringsstilen 
eftersom denna hade ett positivt samband på arbetstrivseln. 

 

Kunskap inom konflikthantering 

Sofie berättade att hon hade erfarenheter av flera chefer som både kunde 
hantera och inte hantera konflikter. Sofie hade erfarenheter från chefer som 
ofta tog konflikter personligt och hade svårt att agera sakligt vilket kunde 
försvåra situationer där ett behov fanns att få hjälp samt stöd av chefen. 
Detta eftersom medarbetarna uppfattade att chefen inte kunde hantera 
konflikter när denne inte kunde kontrollera sina känslor och istället tog 
konflikterna personligt. En tolkning av detta var att chefen behövde ökad 
kunskap gällande konflikthantering i syfte att kontrollera sina känslor.  

I Tors tidigare beskrivning av hur hans chef ledde honom vid 
konfliktsituationer kunde det tolkas som en undvikande hantering. En 
tolkning av Tors chefs beteende och hantering av konflikter kunde vara att 
kunskap saknades. Detta eftersom mer kunskap kring konflikter kunde 
tydliggöra när ingripandet i konfliktsituationer borde ske. Larsen (2002) 
betonade att konflikthantering var en grundläggande arbetsuppgift för chefer 
och menade på att det kunde vara förmånligt för chefer såväl som 
medarbetare att införskaffa kunskap inom konflikttyper, konflikthantering 
och konfliktsymtom. Även Cook och Johnston (2008, författarna refererar 
till Sterling), ansåg att det var viktigt att chefer hade grundkunskaper inom 
konfliktområdet, de syftade främst på att upptäcka olika slags konflikttyper 
och att kunna välja en passande hantering till olika situationer.  
 

Eftertraktat ledarskap 

Nedan följer vad respondenterna beskrev att de eftertraktade för 
ledarskapsstil hos sin chef vid konfliktsituationer. Detta avsnitt syftar på att 
besvara studiens fokus gällande hur medarbetare önskar att chefer skulle 
leda vid konflikter.  

 

Lyhördhet 
Flera av respondenterna betonade vikten av att chefen skulle lyssna vid 
konfliktsituationer vilket visar på att en samarbetande konflikthanteringsstil 
eftertraktades enligt Ekeland (2004). Han förklarade vikten av att en chef 
kommunicerade och lyssnade på inblandande parter vid en konfliktsituation. 
Genom att chefen lyssnade och inhämtade information från båda parterna 
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visade chefen att denne tar situationen på allvar. Detta i syfte att försöka 
förstå medarbetarna och visa hänsyn till deras upplevelser. (Ekeland, 2004) 
Respondenterna beskrev att om chefen var lyhörd ansåg de att det 
underlättade kommunikationen mellan de berörda parterna. Sofie ansåg att 
informationen som chefen fick när denne lyssnar på medarbetarna 
underlättade arbetet att välja sätt att hantera konflikten och besluta om 
situationen blir svår att hantera. Även Robin ansåg att chefens uppgift vid 
konfliktsituationer var att lyssna och underlätta kommunikation mellan 
medarbetare vilket kunde styrkas av citatet nedan; 

Hon hade gärna kunnat vara mer lyhörd och lyssna in mera om vad 
konflikten handlar om innan hon tar beslut eller drar några slutsatser. 
/Robin 

 

Rådgivande 

Sofie betonade vikten av lyhördhet men förtydligade att hon inte tyckte att 
chefen skulle fokusera på att lösa situationen utan agera för att hjälpa 
medarbetarna att hantera situationen själva.  

… som jag tidigare nämnde är det chefens uppgift att coacha och 
ställa frågor för att få mig själv till att begripa var jag är 
någonstans… för att undvika de här laddade situationerna. /Sofie 

Genom att agera rådgivande och hjälpa medarbetarna att lära sig att hantera 
konflikten själva skapar chefen en möjlighet för medarbetarna att utvecklas. 
Vilket även Ekstam (2000) förespråkade genom att medarbetare borde lära 
sig den villkorslöst konstruktiva strategin av sina chefer. Även Ally beskrev 
att hon ville ha en chef som samarbetade med medarbetarna och beslutade 
sig för en acceptabel konflikthantering tillsammans. En chef som 
motiverade sina beslut och inte var partisk.  

 

Tydlighet 
Genom att chefen inser vikten av information och att vara tydlig i direktiven 
kring konflikter samt motivera sina beslut vid konflikter ansåg Tor att 
hanteringen av konfliktsituationer skulle gå bättre. 

Tydlighet. Allt blir så mycket enklare då. Det kanske kan tyckas att man är 
väldigt bestämmande och så men folk vet också då vad som förväntas vad 
som måste göras och det blir också väldigt enkelt för alla… /Tor 

Det funkar inte att bara få svaret ”därför” utan folk vill veta ”varför”? Det 
skapar motivation om de förklarar och talar sanning varför det är som det 
är. Då vet man att man har en chef som bryr sig och engagerar sig, som tar 
sig tid liksom. Det är en bra chef. /Ally 
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Att tydlighet var viktigt på arbetsplatsen beskrev även Ekstam (2000) och 
Pihl (2012) som menade på att konflikter och missförstånd ofta skapades när 
arbetsplatser saknade tydliga mål, värderingar och kommunikation. Att 
enbart besluta utan att kommunicera med sina medarbetare var inte att 
föredra av någon av respondenterna. 

Gemensamt för alla respondenter var att de betonade att det viktigaste var 
en chef som tar sin arbetsuppgift att hantera konflikter på allvar. Att chefen 
visar att denne tar sitt ansvar vid konflikter genom att stödja, lyssna och 
hjälpa till med kommunikationen mellan de berörda parterna. Ekeland 
(2004) redogjorde att det var chefens uppgift att ta tag i konflikten, 
analysera och bedöma åtgärder. Lennéer Axelsson och Thylefors (2013) 
menade istället på att det var ett gemensamt ansvar för anställda och chefer 
att hantera konflikter för att kunna upprätthålla ett välfungerande samarbete 
samt goda relationer genom kommunikation och problemlösning.  
 

Resultatsammanfattning 
Empirin visade att majoriteten av respondenterna upplevde att deras chef 
inte hanterade konflikter. Två av respondenterna berättade att de hade 
erfarenhet av chefer som hanterat konflikter men att hanteringen varierade 
kraftigt. Dessa två respondenter beskrev att det var vanligare att de själva 
hanterade konfliktsituationer som uppkom. Denna uppfattning att cheferna 
föredrog att medarbetarna hanterade konflikter utan chefens inblandning 
delade de med resterande respondenter. Ekstam (2000) betonade att det var 
positivt att medarbetare hanterade konflikter om de fått lärdom kring 
hantering av konflikter av sin chef. Respondenternas uppfattning var att 
deras chefer ansåg att konflikter var tidskrävande och något de valde att 
undvika att hantera. Ingen av respondenterna hade kontakt med sin chef 
dagligen vilket minskade möjligheten att upprätta en god kommunikation 
för respondenterna att be om hjälp vid hantering av konflikter. Detta 
betonade Ekstam (2000) och Pihl (2012) som en ökad risk för konflikter att 
förbli outredda. Flera av respondenterna ansåg att cheferna inte visade 
hänsyn inför situationerna utan valde att benämna medarbetares konflikter 
som överflödiga. 

Gemensamt för respondenterna var att de eftertraktade lyhördhet från sina 
chefer. Att cheferna skulle visa hänsyn och lyssna på berörda parter vid 
konflikter för att underlätta kommunikationen vilket Ekeland (2004) även 
betonade. Respondenterna önskade även att deras chefer skulle vara tydliga 
och inte undvek att hantera konflikter. Tydliga genom att motivera deras 
beslut gällande konflikthantering och tydliga vilka förväntningar som fanns 
på medarbetarna i syfte att undvika att konflikter startades. Både Ekstam 
(2000) och Pihl (2012) stärkte denna uppfattning att det var viktigt med 
chefer som förmedlade tydliga mål, värderingar och var tydliga i sin 
kommunikation för att underlätta en fungerande arbetsplats. 
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Teoretisk problematisering 
Anställda på företag förväntas hantera konflikter eftersom det tillhör 
arbetsuppgifterna på arbetsplatsen redogjorde Lenéer Axelsson och 
Thylefors (2013). Det är därför en del av chefers arbetsuppgifter att stödja 
sina medarbetare i konflikthanteringen. Två teorier valdes ut som var 
studiens teoretiska utgångspunkt och som ansågs vara gynnsamma till 
studien eftersom de fokuserar på chefernas roll som ledare i konflikter 
mellan medarbetare. Vår ledarskapsteori var situationsanpassat ledarskap 
där ledarskapsstilar beskrevs av Hersey (2001) och på vilka sätt hantering av 
konflikter kan tillämpas utifrån Ekstam (2000) beskrivning av 
konflikthanteringsstilar. 
 

Konflikthanteringsstilar 

Den ena teorin var Ekstam (2000) beskrivningar av hur konflikter kunde 
hanteras. Ekstam delade in konflikthanteringsstilar i fem olika kategorier: 
Kamp, samarbetande, kompromissande, undvikande, anpassande. Han 
menade på att det inte fanns en specifik konflikthanteringsstil som var den 
mest gynnsamma utan istället skulle chefer anpassa hantering utefter 
situation, (Ekstam 2000). Ekstam (2000) vikten av att skilja 
konflikthanteringar åt för att kunna välja den mest passande och att detta 
utefter konfliktsituation. För att chefer skulle kunna avgöra detta förklarade 
Ekstam (2000) att kunskap krävdes. Med detta syftade Ekstam på kännedom 
kring de fem konflikthanteringarna men även kunskap gällande olika 
konfliktsituationer och hur de kunde upptäckas samt förebyggas. 
 

Studiens resultat visade på att det var vanligt med ett undvikande 
konflikthantering av chefer vid konfliktsituationer vilket var mindre 
uppskattat av majoriteten av respondenterna. Det vill säga att chefer undvek 
eller ignorerade konflikter och valde att inte hantera dem. Vidare redogjorde 
Ekstam (2000) att det fanns olika orsaker till denna hantering som 
exempelvis att chefen hade tidsbrist eller ofta var frånvarande på 
arbetsplatsen vilket gjorde att chefen inte uppfattade att konflikter pågick. 
Respondenten Robin uppfattade att chefen anpassade konflikthantering efter 
olika situationer och skiftade mellan en samarbetande samt Kamp som var 
en dominerande hantering. Robin uppfattade den samarbetande 
hanteringen positiv och den dominerande hanteringen negativ.  

 

Situationsanpassat ledarskap 

Det situationsanpassade ledarskapet handlade om hur en chef kunde anpassa 
sin ledarskapsstil till medarbetarna utifrån deras grad av kompetens och 
vilja. Detta med utgångspunkt av medarbetarnas förmåga att utföra 
arbetsuppgifter och utifrån deras relationsbeteende, (Hersey 2001). Vilket 
även detta visar på att konflikthantering kan betraktas som arbetsuppgifter. 
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Eftersom det kunde fastställas att konflikthantering tillhörde anställdas 
arbetsuppgifter innebar detta även att det ingick i chefers arbetsuppgifter att 
hantera konflikter. Därför ansågs teorin om situationsanpassat ledarskap 
passa till studien eftersom studiens forskning hade i avseende att undersöka 
chefers ledande vid konfliktsituationer. 

Herseys teori om situationsanpassat ledarskap utgick från att medarbetare 
önskade olika mycket stöd, rådgivning, instruktioner, information, 
uppmärksamhet och uppmuntran av sina chefer för att kunna göra ett bra 
arbete vilket kunde kopplas samman till studiens resultat. Detta eftersom 
respondenterna hade ett varierat behov av vägledning vid konflikter 
beroende på situation. I vår studie ville respondenterna först själva försöka 
hantera innan de involverade chefen. Om chefen sedan skulle involveras 
innebar avsåg detta stöd och uppmärksamhet i form av lyssnande och 
kommunikation. Vid situationsanpassat ledarskap avsåg valet av 
ledarskapsstil och hantering vid konflikter mer om medarbetarens 
kompetens samt vilja än utefter olika konfliktsituationer. Detta kunde tyda 
på en teoretisk problematik eftersom respondenternas önskemål gällande 
chefens ledande vid konflikter visade sig handla mer om situationen i sig 
och beroende på hur stor samt svårhanterad konflikt var. 

 
I studien tolkades begreppet kompetens som antal år yrkeserfarenhet. Detta 
eftersom en individ som hade arbetat länge kunde uppfattas vara mer 
kompetent genom att ha insamlat många givande erfarenheter inom 
konflikthantering jämfört med en individ som enbart arbetat ett fåtal år. 
Begreppet vilja tolkades som engagemang samt intresse till att hantera 
konflikter på arbetsplatsen. Att chefer kunde välja en passande 
hanteringsstil utifrån engagemang och kompetens kunde ifrågasättas utifrån 
resultat samt analys. Detta eftersom behovet och önskan av en viss 
ledarskapsstil vid konfliktsammanhang kunde vara olika oavsett vilken 
kompetensnivå och vilja medarbetarna hade. Vid konflikter på arbetsplatsen 
ville majoriteten av respondenterna ha ett ledande som innebar lyhördhet, 
tydlighet och kommunikation. Respondenterna ville ha varierande grad av 
stöd och önskade att deras chefer fanns tillgängliga för detta vid behov. 

 
Vid situationsanpassat ledarskap beskrev Hersey (2001) den rådgivande, 
instruerande, delegerande och deltagande ledaren. Den undvikande 
konflikthanteringsstilen som annars kunde uttydas i resultatet och som 
annars Ekstam (2000) beskrev liknade den delegerande ledarskapsstilen. 
Den delegerande ledarskapsstilen kännetecknas som delegering av 
arbetsuppgifter vilket även innebar att hantering av konflikter överläts till 
medarbetarna. Denna ledarskapsstil utövas enligt Hersey (2001) eftersom 
medarbetarna ansågs vara mycket självständiga på grund av deras höga 
kompetens, erfarenhet och starka vilja till at utföra arbetsuppgifter. Till 
individer som var kompetenta och erfarna kunde det tolkas som att chefer 
delegerade över ansvaret till medarbetarna att hantera konflikter vilket 
kunde uppfattas som att chefen själv använde en undvikande 
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konflikthanteringen. En problematik som kunde uppfattas i studiens resultat 
var att respondenternas chefer tillämpade den delegerande ledarskapsstilen 
och den undvikande konflikthanteringsstilen. Detta oavsett kompetens och 
vilja samt vad respondenterna själva önskade för slags stöd och hantering av 
chefen. Respondenter tilldelades ansvar att själva hantera konflikter trots att 
detta inte alltid var passande eller eftertraktat av medarbetarna. Detta 
eftersom majoriteten av respondenterna beskrev i resultatdelen att de 
önskade stöd vid behov av chefen. Respondenterna ville även att chefer 
skulle lyssna mer och kommunicera vid konflikter vilket kunde tolkas som 
att en samarbetande eller kompromissande konflikthantering var 
eftertraktad. Gällande ledarskapsstil inom situationsanpassat ledarskap 
kunde det tolkas som att både det rådgivande och deltagande ledandet 
eftertraktades. Detta eftersom den deltagande ledaren diskuterade fram och 
tog beslut tillsammans med medarbetarna likt en kompromissande 
konflikthanteringsstil. Den rådgivande ledaren gav information, stöd och 
råd till medarbetaren i syfte att de skulle få en bättre känsla av 
självständighet och fått mer kompetens. Detta visade på att mycket stöd och 
relationsfokus var eftertraktat men varierande grad av vägledning samt 
styrande resultatfokus. Vid mindre relevanta konflikter fann Respondenten 
Anna den undvikande konflikthanteringsstilen mer fördelaktig vilket kan 
tolkas som att även den delegerande ledarskapsstilen var det. Respondenten 
Anna hade hög kompetens men varierande vilja och engagemang på 
arbetsplatsen vilket visar på att en deltagande ledarskapsstil hade passat 
enligt situationsanpassat ledarskap. Detta visade ytterligare på att 
medarbetares önskan och vilja av chefers ledande vid konflikter är komplext 
likaväl som fenomenet konflikthantering konstaterades vara komplext 
tidigare i studien. Den situationsanpassade ledarskapsteorin kunde uppfattas 
bristande i vissa sammanhang eftersom respondenternas önskan av ledande 
inte alltid passade med det som ansågs passa enligt teorin. 

 
Vid situationsanpassat ledarskap handlade det om hur chefen anpassade 
ledarskapsstil och konflikthantering efter medarbetarna. Ekstam (2000) 
beskrivelse av konflikthanteringsstilarna fokuserade istället mer om 
anpassning av hantering utefter olika situationer. I studiens resultat och 
analys framträdde det av respondenternas upplevelse och önskan att de ville 
ha en kombination av att anpassa hantering av konflikter efter medarbetarna 
samt efter konfliktsituationen. 
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DISKUSSION 
Inom detta kapitel kommer studiens resulat och metod vidare 
problematiseras och motvieras.  
 

Metoddiskussion 
För att insamla empiri till denna studie genomfördes intervjuer på 
respondenter som valts ut genom målstyrt urval med snöbollsstrategi vilket 
är ett slags bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval används utbrett inom 
kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Snöbollsurval användes genom att 
författarna använde tillgängliga kontakter till att finna respondenter med 
liknande kompetens och erfarenhet. Avsikten var att dessa okända individer 
skulle medverka frivilligt och inte känna sig tvungna att medverka eftersom 
författarna inte hade haft en tidigare kontakt med dessa individer. 
 
Målstyrt urval var för denna studie det mest passande eftersom författarna 
hade en möjlighet att använda kontakter som var tillgängliga inom det 
område som studien fokuserade på. Valet att använda snöbollsstrategin att 
urvalet inte kunde representera en population. Eftersom det kan resultera i 
ett snedvridet urval men eftersom fokus för studien var förståelse och inte 
att generalisera valde författarna trots detta att använda snöbollsstrategin. 
De fem respondenter som denna studie baseras på var geografiskt spridda 
över Sverige vilket var en stor orsak till varför vi valde att genomföra 
intervju per telefon. Den geografiska spridningen bidrog även till en 
variation i form av en bredare helhetsbild. Om studien genomförts likt en 
fallstudie inom enbart en organisation skulle det funnits en risk att studien 
skulle liknat en utvärdering av chefen på den arbetsplatsen. Aspekten av att 
vi valde att genomföra studien med respondenter som arbetade inom olika 
offentliga organisationer och som befann sig i olika delar av Sverige 
minskade risken att det skulle bli en utvärdering. 
 
För denna studie valde författarna att använda intervju per telefon för att 
insamla empiri. Telefonintervjuerna genomfördes utan svårighet och 
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uppskattades av respondenterna eftersom det inte krävdes mycket tid av 
dem. Att telefonintervjuer är positiva ur tidsaspekten är något Kvale (2014) 
betonar. Vi som genomfört studien har tidigare använt direkta intervjuer för 
att insamla empiri och fann att det fanns positiva aspekter av att genomföra 
telefonintervjuer. Enligt Bryman (2011) som jämförde direkta intervjuer 
med intervjuer per telefon fanns det inte stora skillnader i den slutgiltiga 
datan som insamlas. Vi uppfattade det som positivt både för oss och för 
respondenterna att intervjuerna kunde genomföras inom en kort tidsperiod 
efter att vi kontaktat dem eftersom att de kunde välja tid när det passade 
dem. Respondenterna behövde inte avsätta tid för att möta oss likt vid 
direkta intervjuer som skulle ta mer tid i anspråk. Vidare ansåg båda 
författarna att respondenterna inte uppvisade samma nervositet att svara på 
frågor som vi tidigare uppmärksammat vid direkta intervjuer. Vilket 
Bryman (2011) stärker när han beskriver hur respondenter kan känna att det 
är lättare att svara på frågor av känslig karaktär när frågeledaren inte sitter i 
samma rum. 
 
Intervjuguiden som användes vid intervjuerna ansåg båda författarna kunde 
formulerats mer omfattande. Detta i form av fler frågor för att öka omfånget 
av de perspektiv som respondenterna förmedlade. Den intervjuguide som 
användes innehöll frågor som formulerats tydliga men med avsikt att 
respondenterna skulle svara deskriptivt. Vi uppfattade däremot att 
tydligheten i frågorna i motsats till avsikten begränsade respondenterna att 
besvara mer utförligt.  
 

Resultatdiskussion 
En diskussion kommer att föras kring författarnas personliga reflektioner 
kring studiens syfte och frågeställningar samt hur väl de uppnåtts. Följt av 
andra centrala teman som uppkommit under resultat och analys. 
 

Studiens syfte 

I studien ville vi undersöka fenomenet konflikthantering och få en djupare 
förståelse för fältet. Syftet var att undersöka konflikter på arbetsplatser för 
att bidra med ett medarbetarperspektiv inom svensk kontext till 
konflikthanteringsfältet. Syftet kunde uppnås med hjälp av två 
frågeställningar: Hur upplever medarbetare att deras chefer leder 
konflikthantering av en pågående konflikt? och hur önskar medarbetare att 
deras chefer ska leda en konflikthanterings process? Fenomenet kunde 
förstås bättre efter att ha genomfört semistrukturerade intervjuer på fem 
yrkesverksamma medarbetare inom offentlig sektor och därefter samlat in 
data samt analyserat den. I strävan efter att få en djupare förståelse för 
fenomenet var det nödvändigt att införskaffa grundkunskaper inom 
konflikthantering. Detta genom en litteraturöversikt utifrån böcker och 
tidigare forskning från vetenskapliga artiklar. 
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När studien påbörjades fanns vissa grundkunskaper inom konflikthantering 
eftersom vi tidigare genomfört en studie inom arbetslivspedagogik gällande 
destruktiva och konstruktiva konflikthanteringar. Fokus i denna studie låg 
nu på att undersöka hur medarbetare anser att chefer leder konfliktprocesser 
I början av studien upptäcktes det att den befintliga forskningen och 
litteraturen främst bestod av konflikthantering ur ett ledar- och 
chefsperspektiv. Detta gjorde oss nyfikna på att undersöka fenomenet ur ett 
medarbetarperspektiv. Att finna nyligen publicerade böcker inom 
konflikthanteringsområdet upplevdes svårt och de flesta böckerna var från 
början av 2000 talet. I sökprocessen efter relevanta vetenskapliga artiklarna 
fanns betydligt mer uppdaterad forskning från exempelvis från årtalen 2013-
2015. Gällande de vetenskapliga artiklarna var det däremot problematiskt att 
finna svensk forskning och istället fann vi enbart relevanta artiklar från 
Asien, USA och Canada. Svårigheterna till att finna publicerad svensk 
vetenskaplig forskning och att det skrivits fåtal böcker som nyligen 
publicerats gav oss mer motivation till att undersöka konflikthantering. 
Detta skapade en nyfikenhet och därför valdes syftet att bidra med ett 
medarbetarperspektiv inom svensk kontext till fältet konflikthantering 
 

Respondenternas upplevelser av konflikter 
Det var viktigt i studien att klargöra hur respondenterna definierade och 
uppfattade konfliktbegreppet för att undvika missförstånd. Detta eftersom 
det redan i inledning och bakgrund upptäcktes hur många olika definitioner 
och tolkningar som fanns av vad en konflikt innebar. Gemensamt uppfattade 
respondenterna att konflikter var något negativt och att det var när individer 
inte kunde komma överens vilket bidrog till ett sämre 
arbetsklimat.  Majoriteten av respondenterna föredrog att hantera 
konflikterna och att detta främjade utveckling, samarbete och 
diskussionsklimatet på arbetsplatsen. 
Det var även viktigt att veta hur respondenterna förhöll sig till konflikter 
och hur de själva valde att hantera eller inte hantera konflikterna. Detta för 
att chefer skulle kunna förstå hur de kunde leda dem vid konfliktsituationer. 
Vissa respondenterna var mer självständiga och engagerade sig vid 
konflikthantering innan chefen involverades. Andra respondenter kände sig 
mer obekväma vid konfliktsituationer vilket gjorde att de undvek dem. Att 
olika engagemang och upplevelser fanns visar på att alla individer var olika. 
Som (Ekeland, 2004; Ekstam, 2000) förklarade hade alla individer olika 
idéer, föreställningar, mål och förväntningar på grund av att alla bär på olika 
bakgrunder, utbildningar, erfarenheter och behov. Detta visade på att 
chefers val av hantering och ledande vid konflikter kunde vara komplexa. 
Chefer kunde exempelvis välja mellan en rådgivande, instruerande, 
deltagande och delegerande ledarskapsstil utefter medarbetarens behov. I en 
konfliktsituation där en medarbetare kände rädsla inför konflikter kunde det 
tolkas som att ett större behov fanns av stöd och ledande från chefen. 
Resultatet visade på att de flesta respondenterna var överens om att 
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konflikter kunde upplevas som obehagliga men att det blir bättre efter att en 
hantering.  
 

Respondenternas upplevelser av chefers ledande 

Den första frågeställningen i studien handlade om hur medarbetarna 
upplevde att deras chefer hanterade och ledde dem vid konflikter. Denna 
frågeställning besvarades och gav studien många intressanta perspektiv. 
Resultatet visade att majoriteten av respondenterna upplevde att deras chefer 
hanterade konflikter med en undvikande hantering vilket respondenterna 
ansåg vara mindre passande. Istället föredrog majoriteten av respondenterna 
en samarbetande och kompromissande hantering av chefen. I resultatet 
tolkades det som att vissa chefer kunde variera konflikthanteringsstil vid 
olika situationer vilket Ekstam (2000) ansåg var gynnsamt. Ett exempel var 
respondenten Robin som upplevde att hans chef använde både en 
dominerande och samarbetande konflikthanteringsstil. Den dominerande 
konflikthanteringsstilen som Ekstam (2000) namngav kamp tillämpades av 
Robins chef var mindre eftertraktad och Choi (2013) menade på att denna 
hantering hade ett negativ effekt på arbetstrivseln. Lennéer Axelsson och 
Thylefors (2013) berättade att det var vanligt att chefer själva upplevde att 
de hanterade konflikter med en samarbetande hantering men i själva verket 
hanterade de konflikter dominant. Detta redogör ytterligare komplexiteten 
gällande konflikter och konflikthantering och att detta i många fall grundar 
sig på att människor tycker och tänker olika. 
Några av respondenterna upplevde att deras chefer hanterade konflikter 
genom att samtala med involverade parter vilket visar på en samarbetande 
konflikthantering. Samarbete är en förutsättning för att kunna hantera och 
lösa konflikter (Brubaker, Noble, Fincher, Park, Press, 2014). Cook och 
Johnston (2008) menade på att konflikthantering har en positiv inverkan på 
medarbetares samarbetsförmåga. En tolkning av detta är att samarbete och 
konflikthantering samverkar. Detta eftersom ett gott samarbete främjar en 
trivsam arbetsplats med öppenhet för diskussion av åsikter vilket leder till 
förbättrad kunskap och hantering av konflikter. Vidare gav ökad kunskap 
och förståelse inom konflikthantering goda relationer, förbättrad 
kommunikation och samarbete på arbetsplatsen. Att det fanns ett positivt 
samband mellan hantering av konflikter och arbetstrivsel kunde även Choi 
(2013) visa genom sin beskrivning att den samarbetande 
konflikthanteringsstilen hade positiv effekt på arbetstrivseln på arbetsplatser 
och att den dominerande konflikthanteringen hade negativ inverkan på 
arbetstrivseln. 
 

Respondenternas önskan av chefers ledande 

Den andra frågeställningen i studien handlade om hur medarbetare ville att 
deras chefer skulle leda dem vid konfliktsituationer vilket hänger ihop med 
första frågeställningen. Vid den första frågeställningen ville vi undersöka 
hur respondenterna upplevde deras chefer ledde dem vid konflikter. När 
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respondenterna sedan berättade om deras positiva och negativa upplevelser 
från konfliktsituationer framkom det även vad respondenterna saknade i 
deras chefers ledande i form av exempelvis stöd, hjälp och närvaro. Efter 
ytterligare analys av resultatet kunde det fastslås att det medarbetarna 
saknade hos sina chefer var vad de önskade av sina chefer. Därför kunde 
upplevelserna analyseras och efter att respondenterna beskrev hur de inte 
uppskattade den dominerande och undvikande konflikthanteringsstilen 
kunde det tolkas som att de istället föredrog samarbetande, 
kompromissande samt anpassade konflikthanteringen. Detta kunde 
konstateras när respondenterna gemensamt önskade att deras chefer 
lyssnade, visade mer hänsyn och förde dialog med alla involverade parter 
vid konfliktsituatiioner. 
Genom detta tolkade vi det som att respondenterna föredrog att bli ledda 
med en samarbetande hantering vid konflikter av deras chefer. Detta 
eftersom de önskade att deras chefer skulle hantera konflikter genom att 
kommunicera, lyssna och försöka finna en medelväg. Detta innebar även att 
den kompromissande hanteringen kunde eftertraktas eftersom 
Respondenterna Ally och Robin nämnde att de ville finna en medelväg i 
konfliktsituationer. 
 

Teoretisk utgångspunkt 
Konflikthantering kunde kopplas samman med studiens två teorier. Ekstams 
(2000) teori om de fem olika hanteringarna av konflikter hade i syfte att ge 
ökad kunskap för hur olika hanteringar kunde utföras. Det 
situationsanpassade ledarskapet passade in i studien eftersom det handlade 
om hur chefer varierade sin ledarskapsstil efter medarbetares kompetens och 
vilja till att utföra arbetsuppgifter och deras relationsbeteende. Sedan 
tidigare hade det konstaterats att det var anställdas och chefers skyldighet att 
hantera konflikter eftersom detta ingick som arbetsuppgifter (Lennéer 
Axelsson & Thylefors 2013; Larsen 2002). 

Studiens resultat från fem yrkesverksamma respondenter kopplades samman 
med konflikthanteringsstilar från Ekstam (2000). I litteraturen fanns många 
olika perspektiv och indelningar på konflikthanteringar. Ekstam (2000) 
beskrev fem hanteringar av konflikter och menade på att den mest 
gynnsamma hanteringen beror på situation. Ekstams beskrivelse av 
konflikthanteringsstilar passade i många fall in på respondenternas 
upplevelser och önskemål av deras chefer. I resultatet kunde den 
samarbetande, kompromissande, undvikande, dominerande och anpassande 
hanteringen uttydas. Det visade sig även att vissa av hanteringsstilarna var 
mer eftertraktade än andra utifrån respondenternas beskrivningar av deras 
upplevelser och önskningar på hur deras chefer skulle leda dem vid 
konflikter. Det situationsanpassade ledarskapet kunde kopplas till 
konflikthantering eftersom teorimodellen från Hersey (2001) beskrev hur 
chefer kunde leda deras medarbetare vid konfliktsituationer. Chefer 
anpassade sin ledning och sitt beteende utifrån medarbetarnas kompetens 
och vilja. Utifrån respondenternas berättelser kunde ledarskapsstilarna 
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uttydas som exempelvis delegerande ledarskapsstilen. Att chefer anpassade 
ledarskapsstil efter medarbetarna kunde inte uttydas i resultatet. En av 
respondenterna uppfattade att chefen ändrade konflikthanteringsstil och 
ledarskapsstil men detta tolkades vara på grund av chefen själv och inte 
utifrån medarbetarnas önskan. Att respondenterna önskade mycket stöd och 
mycket vägledning visade på ett behov av en instruerande ledarskapsstil. 
Alternativt mycket stöd och lite vägledning som innebar en rådgivande 
ledarskapsstil. Detta önskades dock först efter att medarbetarna själva 
försökt hantera konflikten. När konfliktsituationen blivit för svårhanterlig 
önskades den instruerande alternativt den rådgivande ledarskapsstilen. 
 

 

Brister i situationsanpassat ledarskap 

När den situationsanpassade ledarskapsmodellen analyserades gentemot 
studiens resultat upptäcktes brister. Teorin visade på problematik när det 
framkom att respondenterna ville att chefer skulle använda olika slags 
hanteringar oavsett vilken kompetensnivå och yrkeserfarenhet de hade och 
vilja till att utföra arbetsuppgifter. Resultatet i studien visade att 
respondenternas upplevelser från deras chefer ledande vid 
konfliktsituationer inte stämde överens med vad de önskade sig. Detta 
framhävde ytterligare komplexiteten av att finna en den mest lämpliga 
konflikthanteringen. Majoriteten av respondenterna förklarade att de ville att 
deras chefer skulle vara lyhörda och tydliga vid konfliktsituationer. 
Respondenterna föredrog liknande ledarskapsegenskaper av deras chefer 
fast att de hade olika lång yrkeserfarenhet, kompetensnivå men även 
varierande grad vilja, intresse och engagemang på arbetsplatsen. 
Exempelvis ville respondenten Anna som arbetat 30 år inom offentlig sektor 
och hade varierande grad av engagemang på arbetsplatsen ha liknande 
ledarskapsegenskaper som Ally. Ally hade arbetat fem år inom offentlig 
sektor men hade en stark vilja och engagerade sig till 100 % vid 
konfliktsituationer. Enligt den situationsanpassade ledarskapsmodellen 
innebar detta att det mest passande skulle vara en instruerande 
ledarskapsstil till Ally och en deltagande ledarskapsstil till Anna. 
Resultatdelen visade istället på att både Anna och Ally ville ha en chef som 
lyssnade och var stödjande vid behov i konfliktsituationer. Detta innebar en 
rågivande alternativt en instruerande ledarskapsstil. 
Att en chef enbart skulle använda sig av enbart en ledarskapsstil vid 
konflikthantering kunde kritiseras. Istället ville Ally likt Anna och de flesta 
övriga respondenter lösa konflikter själva och vid svårhanterliga konflikter 
men sedan få olika slags hjälp samt stöd från chef vid behov. Med detta kan 
det fastställas att hanteringen av konflikter lämpligast anpassas efter 
konfliktsituation och utifrån medarbetarnas önskan. 
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Problematik gällande konflikthantering 

Under studiens gång upptäcktes det att fenomenet konflikthantering kunde 
skapa många frågor och olika resonemang. Många författare förklarade att 
konflikter var komplexa. Exempelvis fanns det olika resonemang kring om 
en konflikt existerar eller inte, vem som skulle bära ansvar för 
konflikthantering och när ingripandet i konfliktprocesser bör ske (Larsen 
2002; Ekstam 2000; Pihl 2012). En annan problematik som kunde uppstå 
var konflikters relevans. Detta eftersom vissa individer kunde finna en 
konflikt relevant medan andra individer uppfattade samma konflikt 
irrelevant (Larsen 2002). Detta var något som förekom i studiens resultat. 
Respondenten Anna upplevde själv att vissa konflikter var mindre 
betydelsefulla och vid andra tillfällen förekom det även att respondenten 
fann en konflikt betydelsefull men att chefen uppfattade samma konflikt 
mindre relevant. 
Respondenterna Anna och Sofie som hade arbetat länge inom offentlig 
sektor upplevde konflikter mellan chef och medarbetare vilket kunde 
innebära en problematik. Den ena respondenten Anna hade från tidigare 
erfarenheter upplevt att det inte gick att vända sig till chefen i 
konfliktsituationer. Den andra respondenten Sofie uppfattade att hennes chef 
tog konflikter ibland som personliga påhopp. Det var förekommande att 
medarbetare inte vände sig till chefer vid konflikter på grund av att chefen 
redan var involverad i konflikten alternativt att medarbetarna hade ett lågt 
förtroende för chefen. En lösning på en sådan situation där chefen inte 
kunde stödja medarbetaren var att ta in en tredje part som kunde medla 
(Ekstam 2000; Ekeland 2004). Respondenterna valde dock andra 
tillvägagångssätt gällande konfliktsituationer med chefen. Anna hanterade 
konflikterna genom att undvika dem medan Sofie som både upplevt positiva 
och negativa konfliktsituationer från chefer föredrog konflikthantering 
genom kommunikation där en lösning diskuterades fram. 
 

Konflikthantering som arbetsuppgift 
Att chefen bär huvudansvar för konflikthantering på arbetsplatser 
upptäcktes genomgående i hela studien. Detta kunde fastställas utifrån både 
böcker och tidigare forskning från exempelvis (Ekstam 2000; Larsen 2002; 
Ekeland 2004; Gerardi (2015). Att hantering av konflikter var en chefs 
arbetsuppgift kunde även tolkas utifrån studiens resultatdel där 
respondenternas upplevelser och vilja av att bli ledda förklarades. När 
respondenterna fann en konflikt för svårhanterad vände majoriteten sig till 
sina chefer. Detta visade på att även de anställda kände ansvar och att det 
var tillhörande arbetsuppgift att försöka hantera konflikter. När kunskap 
eller motivation saknades för att hantera och lösa konflikten fanns 
förtroende att chefen skulle ansvara vidare kring konflktsituationen och 
hjälpa till. 
Ekstam (2000) förklarade att anställda först skulle försöka hantera konflikter 
själv innan chefen involveras medan Lenéer Axelsson och Thylefors (2013) 
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menade på att det var alla anställdas arbetsuppgift att hantera konflikter på 
arbetsplatsen. Detta eftersom alla anställda på ett företag hade ett 
gemensamt ansvar att sträva efter samarbete och ett öppet 
diskussionsklimat. Detta innebär en företagskultur som har inställningen till 
att anställda får framföra synpunkter och återkoppla vid behov. I studiens 
resultat framkom det tydligt att de flesta respondenterna kände ansvar, 
intresse och engagemang till att hantera samt lösa konflikter. Vilket bidrar 
till möjligheter att förbättra samarbete, kommunikation och arbetstrivsel. 
Respondenten Anna upplevde mindre intresse och engagemang till 
konflikthantering på grund av att respondenten fann det svårt att framföra 
synpunkter på arbetsplatsen. Detta eftersom åsikter eller synpunkter 
mestadels besvarades kritiskt från chefen. En tolkning av detta var att ett 
diskussionsklimat saknades och att den öppna kommunikationen behövde 
förbättras genom att respektera olika individers yttranden. 
Även om Ekstam (2000) menade på att medarbetare först skulle försöka 
hantera konflikterna själva betonade han att chefer skulle finnas tillgänglig 
för att stödja anställda vid behov. Många författare och forskare menade på 
att chefer bär huvudansvar för konflikthantering eftersom detta påverkade 
arbetstrivsel och samarbete (Ekeland, 2004; Östling, 2008; Oore, Leiter, 
LeBlanc 2015).  
Det kunde konstateras att chefer hade huvudansvar för konflikthantering på 
arbetsplatsen men en intressant tankegång var om chefer hade tillräckligt 
mycket utbildning och kompetens för att hantera konflikter på ett lämpligt 
sätt och att de därför valde ett undvikande beteende. Detta eftersom 
Waithaka, Moore-Austin, Gitimu, (2015) redogjorde vikten av kunskap 
gällande konflikthantering och att felaktig hantering kunde förvärra 
konfliktsituationer. Vikten av att en chef lär sig hantera konflikter redogör 
många författare och forskare (Larsen 2002; Cook & Johnston 2008). 
Utifrån resultat kunde det tolkas som att respondenternas chefer kunde 
behöva ytterligare förståelse, kunskap, medvetenhet kring 
konflikthanteringsfenomenet och hur de kunde upptäcka konflikter samt 
förebygga dem. Att fler arbetsplatser, arbetsgivare och företag fått upp 
intresset för konflikthantering och förstår vikten av att hantera konflikter 
redogjorde författarna Brubaker, Noble, Fincher, Park, Press (2014).  I deras 
artikel förklarade de hur efterfrågan kring konflikthanteringsutbildning ökar.  

Att intresset för att konflikthanteringsutbildningar växt tror vi kan ha en stor 
betydelse för framtidens arbetsgivare och företag. Detta eftersom studien 
belyste många olika perspektiv som redogjorde att medarbetarna påverkas 
negativt av konflikter som inte hanteras och att detta ofta berodde på att 
kunskap inom konflikthantering saknades. Exempelvis kunde arbetsmiljön 
påverkas och sjukfrånvaron ökade samt att medarbetares arbetsinsatser 
sänktes. Medarbetarna var enligt Udd (2011) företagets främsta resurs och 
kunde bidra till att chefer finner det mer intressant att införskaffa mer 
kunskap inom konflikthantering i syfte att behålla kompetent personal.  
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Vad ville medarbetarna ha? 
Att kunna välja ut en specifik konflikthanteringsstil som skulle vara den 
mest passande till alla individer och till alla konfliktsituationer var inte 
realistiskt. Detta kunde konstateras efter att ha fördjupat sig inom konflikter 
och hur de hanteras samt fått en uppfattning från resultatdelen vad 
medarbetare upplevt. Gemensamt för studiens båda teorier var att 
konflikthantering handlar om konsten känna av och anpassa sig till 
omgivning samt de involverade parterna i en konflikt. Efter en bedömning 
av konfliktsituation och efter att ha kommunicerat med inblandade kan en 
passande konflikthanteringen väljas. På samma sätt som olika 
konflikthanteringar kan vara mer eller mindre effektiva och lämpliga kan 
även olika ledarskapsstilar vara mer eller mindre effektiva samt lämpliga. 
Detta beroende på hur en chef väljer att förhåller sig och anpassa sitt 
ledande. Det vill säga om medarbetarna behöver en instruerande, 
rådgivande, delegerande eller deltagande chef i en konfliktsituation.  

Slutsatser 
Genom studien kunde en större förståelse och verklighetsbild åstadkommas 
för fenomenet konflikthantering. Detta ur ett medarbetarperspektiv genom 
kvalitativa intervjuer men även genom att applicera två teorier om 
konflikthanteringar och ledarskapsstilar. Utifrån fem intervjuer med 
yrkesverksamma personer inom offentlig sektor där deras upplevelser av 
chefens ledande vid konfliktsituationer beskrevs belystes fenomenet från 
olika perspektiv. En allmän slutsats var att respondenterna gemensamt ville 
att deras chefer skulle leda dem vid konflikter genom stöd, lyhördhet och 
rådgivning vid behov. Studien kom även fram till att medarbetare först och 
främst hanterade arbetsplatskonflikter själva innan chefen involverades men 
att när konflikter blev för svårhanterliga eftertraktades stöd från chefen. 
Dessa slutsatser kunde dras efter att medarbetarna beskrivit hur de önskade 
mer lyhördhet och kommunikation av deras chefer men även att inte bli för 
detaljstyrda av dem.  

I studien redogjordes vikten av en öppen diskussionsmiljö på arbetsplatsen 
där medarbetare fick möjlighet att yttra sig och att de olika åsikterna blev 
accepterade samt respekterade. Fler centrala delar som framträdde i studien 
var att chefers närvaro på arbetsplatsen var viktig. Detta delvis för att kunna 
upptäcka konflikter men även för att kunna lyssna och uppmärksamma de 
anställda eftersom detta var ett naturligt behov hos människor för att de 
skulle trivas. Många forskare och författare förklarade att chefer bär 
huvudansvar för konflikter och arbetstrivsel. Choi (2013) exempelvis 
redogjorde att olika konflikthanteringar hade en stark inverkan på 
medarbetares arbetstrivsel. I studien ville det undersökas hur medarbetarna 
ville bli ledda av deras chefer vid konflikthantering. En slutsats som vi kom 
fram till och som även Ekstam (2000) förespråkade var att det inte fanns en 
specifik hantering av konflikter som var mest gynnsam. Istället handlade det 
om att anpassa konflikthantering utefter situation och involverade 
medarbetare. Utifrån studiens resultat kunde det uppfattas som att många 
chefer använde en undvikande konflikthantering och vilket inte var 
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eftertraktat av respondenterna. Detta kunde bero på att cheferna inte hade 
mycket daglig kontakt med sina anställda vilket kunde vara en orsak till att 
vissa konflikter inte upptäcktes och hanterades.  

Att offentlig sektor valdes ut var på grund av att studiens författare hade 
erfarenhet av att denna bransch skulle ha en välutvecklad policy gällande 
arbetsmiljö vilket även inkluderade konflikthantering. Detta kunde inte 
utläsas i studiens resultat- eller bakgrundskapitel. För att kunna dra fler 
slutsatser krävs fler intervjuer och mer tid. Detta för att kunna förstå 
konflikthanteringsfenomenet ännu bättre. Att konflikter och 
konflikthantering var komplext berodde främst på att människor tycker och 
tänker olika. Likt beskrivningen från Ekstam (2000) och Ekeland (2004) 
hade alla individer olika idéer, föreställningar, mål och förväntningar på 
grund av att alla bär på olika bakgrunder, utbildningar, erfarenheter och 
behov vilket Pihl (2012) redogjorde var anledningen till att konflikter 
uppstod. 

 
Efter att ha undersökt fenomenet konflikthantering upptäcktes det att 
mycket fokus fanns på chefers roll eftersom de ansågs bära huvudansvaret 
enligt både litteratur och empiri. Detta gjorde att studiens syfte att 
undersöka konflikter på arbetsplatsen ur ett medarbetarperspektiv i svensk 
kontext var relevant. Studien avsåg även att bidra till ökad förståelse till 
fältet konflikthantering genom insikt för hur medarbetare ville ledas av sina 
chefer. Författarnas intention var att denna insikt skulle förmedla kunskap 
och perspektiv till chefer. Vilket främjade lärande, samarbete, arbetstrivsel 
och att konflikter hanterades effektivare. Detta eftersom medarbetare och 
chefer kunde lära sig av varandra och tillsammans skapa en bättre 
arbetsplats. 

 

Vidare forskning 
Efter genomförd studie har författarnas uppfattning av komplexiteten av 
fenomenet konflikthantering ökat. Vid möjligheten att forskningen skulle 
fortsätta hade det varit intressant att tillämpa både kvantitativ och kvalitativ 
metod. Författarna hade genomfört intervjuer med både chefer och 
medarbetare. För att sedan styrka den empirin som skulle framkommit av 
den kvalitativa studien skulle författarna genomföra en kvantitativ studie 
med enkäter som både chefer och medarbetare skulle få besvara. Gällande 
fenomenet konflikthantering hade det varit av intresse att öka kunskapen 
kring proaktivt arbete gällande konflikter.  
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Följebrev 
 

Konflikthantering 
En undersökning vad medarbetare eftertraktar 
 
 
 

 
Denna studie genomförs av studenterna Kit Jensen och Rita 
Weber som studerar Personal- och arbetslivprogrammet vid 
Linnéuniversitetet.  

Genom studien undersöks konflikter mellan medarbetare på 
arbetsplatsen ur ett medarbetarperspektiv. Syftet är att undersöka fenomenet konflikter 
på arbetsplatsen för att bidra med ett svenskt medarbetarperspektiv till fältet 
konflikthantering. 

Informationen som kommer inhämtas från denna intervju kommer att analyseras och 
redogöras för i en kandidatuppsats. Intervjun kommer även efter ert medgivande spelas 
in för att senare kunna göras om till text. Informationen kommer enbart användas till 
denna studie och inget annat ändamål än vad som anges.  

 
Om Ni väljer att medverka i studien är det viktigt för er att veta att Ni kommer vara 
anonym och att er personliga information enbart kommer visas för berörda parter inom 
studien.  

Medverkan i denna studie är frivillig och Ni kan om Ni önskar när som helst avbryta ert 
deltagande. 
 

Jag har härmed tagit del av information gällande studien, anonymiteten som råder samt 
att medverkan är frivillig. 
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Respondentens underskrift: ……………………………………………………… 

Kit Jensen 
Kj222hd@student.lnu.se 
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Rita Weber 
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Bettina Vogt 

bettina.vogt@lnu.se 
0470-76 7532 
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Intervjuguide 
 
Inledande frågor: 

1. Vid dina dagliga arbetsuppgifter, på vilket sätt har du kontakt med andra 
människor? (Hur ofta träffar de sina medarbetare? Hur ofta träffar de sin chef?) 

 

2. Hur definierar du en konflikt på arbetsplatsen?  
 

3. Vad upplever du att de flesta konflikter på arbetsplatsen handlar om?  
Exempelvis, utförandet av arbetsuppgifter/ personkemi/ hierarki/makt osv 

 

4. Hur engagerar du dig för att hantera en konflikt på arbetsplatsen? 
Följdfråga: Kan du ge ett exempel på en konflikt du engagerat dig i? 

 

Medarbetarnas upplevelser av konflikthantering: 
5. Hur upplever du att din chef hanterar konflikter?  

Upplever du att din chef anpassar sitt ledarskap efter dig vid konflikthantering? 
 

6. Kan du beskriva en konfliktsituation som hanterats på ett bra sätt av din chef? 
Gör din chef alltid så som du beskrev eller är det olika?  

Vad upplever du det beror på?  
 

7. Kan du ge ett exempel på en konfliktsituation där din chef skulle kunna ha gjort 
något annorlunda vid hanteringen? 

 
Medarbetarnas önskemål angående konflikthantering: 

8. Hur önskar du att din chef ska leda dig vid hantering av konflikter?  
Varför vill du att din chef ska göra på det sättet? Utveckla 

 

9. Vad är bra ledarskapsegenskaper för dig gällande konflikter?  
 

Övrigt 
10. Finns det något du vill tillägga? 

 

 

 


