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Abstract 

 

Lindström, P & Niemi, Å. 

Luleå tekniska universitet 2007 

 

Conflicts – a threat, a possibility or a sign of good health. 
 

 
Today, for many reasons, the conflicts are a usual part in our lives both at home, at work and 
on our leisure time. Our relationship to the conflicts is often ambivalent. They frighten us and 
they attract us. 
 
The purpose of this study is to enlighten the conflicts and the conflict situations in relation to 
leadership in a municipal organisation. We interviewed the leaders with a qualitative approach 
about three main issues: 
 
How important is the leadership in an organisation? 
 
What are the leaders’ views and ways of thinking concerning conflicts? 
 
How do the leaders deal with different conflict situations? 
  
The most important results are that the leaders need re-inforced self esteem and continous 
education concerning conflict strategies. To learn to evaluate conflicts as a possibility instead 
of a problem in an organisation is of outmost importance. This strategy leads to easier ways to 
handle conflicts and to put them to use. 
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Konflikter 
– ett hot, en möjlighet eller rent av ett hälsotecken. 

 

 

Konflikter är idag ett normalt inslag i våra liv både hemma, på arbetet och på fritiden och 

anledningarna kan vara många. Vårt förhållande till konflikter är ofta dubbelbottnat. Vi både 

skyggar för dem och vi dras till dem.  

Syftet med studien var att belysa konflikt och konfliktsituationer i relation till ledarskap i en 

kommunal organisation.  

• Vilken betydelse har ledarskapet i en organisation? 

• Vilka synsätt och tankegångar har ledare angående konflikt? 

• Hur hanterar ledarna olika konfliktsituationer? 

 

De viktigaste som framkom är att ledarna behöver en förstärkt självkänsla och fortlöpande 

kunskaper angående konflikter.  

Det är av vikt att man lär sig i en organisation att se på konflikter som en möjlighet istället för 

problem. Där av har man lättare att hantera och få ut något konstruktivt av konflikter.  
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1. INLEDNING  

 

I dagligt tal använder vi en mängd olika synonymer till begreppet konflikt såsom gräl, 

kamper, strider, utveckling, kontroverser, fejder, sammandrabbningar, slitningar, tvister, 

disharmoni, motsättningar, osämja, förveckling och dispyter. Vårt förhållande till konflikter 

är dubbelbottnat. Vi både skyggar för dem och vi dras till dem. Vi konsumerar andras 

konflikter i sladder och skaller och njuter av konflikter i konst och litteratur. I såväl tragedi 

som komedi utgör konflikten själva essensen. En bok, en film eller en teaterföreställning utan 

konflikter skulle bli urbota tråkig (Lennèer, Axelsson & Tylefors 2001). Giddens (1998) tar 

upp konflikt som antagonism mellan individer och grupper i ett samhälle och vill framhålla 

att konflikt kan utgöra en krock mellan två eller flera individers och gruppers intressen eller 

så kan en konflikt uppstå då människor eller kollektiv engagerar sig i en kamp mot varandra. 

Det visar sig att det finns en mängd olika konfliktdefinitioner varpå det även framkommit en 

rad olika teorier om konflikter och konflikthantering. 

 

Nationalencyklopedin (2007) beskriver Johan Galtung som är en norsk fredsforskare som är 

internationellt verksam. Galtungs pedagogiska förmåga har bidragit till framväxt av  

fredsforskning och stimulerat samhällsvetenskaplig debatt även inom konfliktteorier och 

konfliktlösning. Galtung har bland annat skrivit ”Conflikt transformation by peaceful means” 

som är en teori om konflikthantering som används över hela världen.  

 

I arbetslivet skapar organisationer automatiskt underlag för konflikter. Konflikter är ett 

normalt inslag i arbetslivet och anledningarna är talrika. De flesta konflikter på arbetsplatser 

har sakliga funktioner, det vill säga att det syftar till att driva fram lösningar för att ändra eller 

vidmakthålla organisationen, arbetsfördelningen eller arbetsprocesser (De Klerk,1991). 

 

Inom många organisationer, företag och arbetsplatser utför man idag olika undersökningar 

och enkäter för att få reda på hur personalen trivs och hur det uppfattar olika saker, bland 

annat konflikter. I en medelstor kommun i Norrbotten har man utfört en medarbetar enkät 

med syfte att få en nulägesbild och peka på prioriterade förbättringsområden. Resultatet ska i 

förlängningen fungera som ett underlag för efterföljande diskussioner. I undersökningen har 

både ledare och personal anset att det finns brister i att hantera konflikter. Det framkom av 

resultatet att ledarna fått något lägre poäng när det gäller ledarskap och konflikthantering. Vi 

fick höra talas om undersökningen och blev väldigt intresserade av att göra en fördjupad 
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studie i ämnet konflikt. I vår utbildning, Breddmagister i pedagogiskt ledarskap har vi 

studerat en del om konflikt och vi anser att det är ett spännande ämne där vi dagligen stöter på 

konflikter i någon form både i arbetet, på fritiden och i hemmet. Konflikt är ett laddat ämne 

och många människor oroas och vill undvika konflikter. I rollen som pedagogiska ledare 

känner vi att det ofta kan vara svårigheter att konfronteras och hantera konflikt, så denna 

studie ger oss möjlighet att fördjupa oss i ett spännande ämne och samtidigt få en djupare 

förståelse för vad som kan vara bakgrund till konflikt och hur man som ledare kan tänka kring 

konflikter. I litteratur och forskning som behandlar detta ämne används både begreppen chef 

och ledare.  Vi har valt att använda benämningen ledare i denna uppsats med betydelsen 

chef/ledare. 

 

2. SYFTE 

 

Syftet med studien var att belysa konflikt och konfliktsituationer i relation till ledarskap i en 

kommunal organisation.  

Vår studie utgick från tre frågeställningsområden: 

• Vilken betydelse har ledarskapet i en organisation? 

• Vilka synsätt och tankegångar har ledare angående konflikt? 

• Hur hanterar ledarna olika konfliktsituationer? 

 

DISPOSITION 

 

Kapitel ett är inledning, i kapitel två presenteras studiens syfte. Kapitel tre, fyra och fem 

innefattar bakgrund och tar upp teoretiska utgångspunkter beträffande konflikt, 

kommunikation och ledarskap. Därefter följer kapitel sex med metodavsnitt där vi redogör för 

den metod- och de analysval som använts för genomförandet av studien. Kapitel sju är 

genomgång och analys av det empiriska material som framkommit vid kvalitativa intervjuer. 

Studien avslutas i kapitel åtta  med slutsatser och framtida forskning. 
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3. BAKGRUND  

 
3.1. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

Vi har valt nedanstående teoretiska utgångspunkter för att belysa syftet med vår studie. Ingen 

levande varelse kan helt undvika konflikter. Det finns ingen allmän definition på begreppet 

konflikt. Ordet konflikt förklaras i Nationalencyklopedin(2007) på detta sätt.  

 
”Konflikt (lat. confli´ctus 'sammanstötning', av confli´go 'sammanstöta', 

'kollidera', 'råka i strid', 'kämpa'), motsättning som kräver lösning.” 

 Konflikter förekommer på många olika nivåer inom ett samhälle och mellan olika 

samhällen (stater). Det kan gälla allt från destruktiva konflikter mellan stater 

(krig) till allvarliga motsättningar mellan politiska partier och parter på 

arbetsmarknaden till konflikter mellan människor eller mellan medborgare och 

stat. En konflikt upplevs ofta som ansträngande för de inblandade och för 

omgivningen. Den kan dock ibland ses som konstruktiv och skapande, t.ex. i form 

av konkurrens, tävlan och spel.”(www.ne.se) 

 

Generellt föreligger en konflikt när två eller flera parter vid samma tidpunkt eftersträvar 

värden eller resurser som inte enkelt kan fördelas dem emellan. Det innebär att konflikt 

uppstår när resurserna är otillräckliga i förhållande till parternas mål. Konflikten kan också 

grundas i att parternas mål är formulerade så att de inte enkelt går att tillgodose samtidigt, 

exempelvis att båda vill ha mer än hälften av tillgängliga resurser (www.ne.se). De Klerk 

(1991) förklarar konflikt på ett enkelt sätt med att det är en kollision mellan olika intressen.  

En annan definition av konflikt är enligt Sorensen & Grimsmo (2001): 

 
 

”Vi definerer konflikt som et motsetningsforhold der partene er mer eller mindre  

bevisst på at dersom den enes mål innfris, vil den andres måloppnåelse vare truet 

eller hindret. Dette kalles gjerne en konkretisert eller aktualisert sosial 

motsettning. En konflikt kan vaere latent; det vil si at det ligger motsetninger  et 

forhold mellom mennsker eller grupper av mennesker som under gitte betingelser 

blir liggende, men som under andre betingelser blir aktivert”  

(Sorensen & Grimsmo s.21) 

 

Lennèer - Axelsson & Tylefors (1996) vill framhålla att trots att konflikter är en ofrånkomlig 

del av livet så utgör de ett försummat kunskapsområde. Enligt Granér (1994) är konflikter en 

http://www.ne.se
http://www.ne.se
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naturlig del i varje samarbetsrelation och därmed i varje grupps utveckling. Många undrar 

varför det är så? 

- Vi har olika kunskaper och erfarenheter som gör att vi ser olika på tillvaron. Vi 

värderar, tolkar olika omständigheter olika. 

- Vi har olika behov som inte alltid går att förena. 

- Vi har olika personlighet som gör att vi ser på oss själva, bemöter andra och vill bli 

bemötta på olika sätt. 

 

Vi har dessutom alla ömma punkter – områden där vi är speciellt känsliga för hur andra är 

mot oss. Det kan gälla att känna sig avvisad, bli kritiserad eller ifrågasatt på ett visst sätt eller 

att inte känna sig tillräckligt uppskattad. Samtidigt som konflikter är nödvändiga är de 

önskvärda, för det är konflikten och hur den löses som är all utvecklings drivkraft. Olika 

uppfattningar om hur tillvaron är beskaffad befruktar varandra. Utan konflikter skulle det inte 

finnas någon anledning att försöka hitta nya vägar. Därför är konflikter både ofrånkomliga 

och önskvärda. Konflikter kan även vara ett allvarligt problem på många arbetsplatser. De får 

ofta som konsekvens att arbetsgrupper blir ineffektiva (Granér 1994). 

 

Maltèn (1992) menar att konflikter skapar misstro och sår, man vågar eller ids inte ta itu med 

problem, enskilda kan komma att känna sig kränkta, vissa är rädda för att bli okontrollerat 

arga, man kan bli tagen för en bråkmakare. Enligt Maltèn är osäkerhet, tvekan och rädsla 

några nyckelord. Andra ser konflikter som något oundvikligt och i grunden positivt. 

Konflikter är något naturligt som vi hanterar varje dag, vi tvingas att klargöra våra åsikter och 

värderingar, bättre ideèr och nya infallsvinklar kan bli en följd, såväl den enskilde som 

arbetslaget i sin helhet får visa vad man duger till, ofta ökar spänningen stimulans till 

engagemang och kreativitet. Maltèn anser vidare att även stimulans, utmaning, 

förändringstrygghet också är några nyckelord. 

 

Konflikter kan studeras på olika nivåer som till exempel individ-, grupp-, organisations- och 

samhällsnivå. Man kan också tala om konflikter inom människan, mellan människor och 

konflikter med rötter i struktur och organisation. Konflikter har vanligen flera bottnar och 

handlar ofta om andra saker än det man först kan tro (Svedberg 2003). 
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3.2. KONFLIKTDEFINITIONER 

 
Här nedan beskriver Svedberg (2003) några av de vanligaste konflikterna. 

Sak konflikt: de inblandade är oeniga om fakta, beskrivningen av faktiska inslag i den 

rådande situationen eller av problem. Oenigheten kan också handla om spelregler för vad som 

är acceptabelt och inte, anständigt eller ej, enligt lag tillåtet eller inte. I det senare fallet kan 

det handla om en rättstvist. 

 

Rollkonflikt: där en formell roll kan indelas i en av organisationen ålagd del, en av andra 

tillskrivna del och en själv förvärvad del. När dessa olika rollkomponenter brister i 

överensstämmelse uppstår en rollkonflikt. – lojalitet, trohet och solidaritet ställs mot 

varandra.  

Rollkonflikt kan även gälla vem som skall göra vad t ex arbetsfördelning i hemmet eller på 

arbetet. Även ömsesidiga förväntningar som ej uppfylls kan vara en rollkonflikt. 

 

Pseudokonflikt: Parterna är egentligen överens men missförstår varandra på grund av 

kommunikationssvårigheter. Man helt enkelt tror felaktigt att man vet vad den andre anser. 

Intressekonflikt: här ställs konkurrerande och kanske motstridiga intressen mot varandra. 

Parterna i konflikten har oförenliga mål, har olika grundinställning och kan inte acceptera den 

andres ståndpunkt och de därmed sammanhängande värderingarna. Det kan tex. vara en 

partskonflikt mellan arbetstagare och arbetsgivare i en löneförhandling eller gälla vilka 

personer som skall friställas. Intressekonflikten innebär ofta en värdekonflikt.  

 

I värdekonflikten är man ofta oenig om värdet av någonting och gör därför olika 

prioriteringar. Det kan handla om hur man värderar delaktighet kontra effektivitet, 

miljöhänsyn kontra sysselsättning eller företagets samhällsnytta. Denna typ av konflikter 

berör många gånger etiska dilemman och kan ses som ett utryck för konkurrens mellan olika 

maktordningar. 

 

Personlig konflikt: en organisation består av människor och konflikter i organisationer har en 

tendens att personifieras, tillexempel att man vill utses en syndabock det kan vara en chef 

eller någon besvärlig grupp inom organisationen. Men man måste också inse att en del 

konflikter faktiskt är personliga – att personligheterna inte stämmer – man tål helt enkelt inte 

varandra. Alla kan inte arbeta lika bra ihop med alla. Det kan även vara så att en person på 
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grund av livskriser eller psykiska problem handlar på ett för alla parter destruktivt och 

oacceptabelt sätt (Svedberg 2003). 

 

Strategikonflikter: som kan gälla olika vägar eller medel för att nå aktuella mål, olika syn på 

hastigheten i förändringsarbete (Maltèn 1992). 

 

3.3. KONFLIKTTEORI  

 
Johan Galtung (2000), en norsk professor som är en känd freds- och konfliktforskare som har 

tagit fram den grundläggande teorin om konflikthantering som beskrivs i  FN`s handbok om 

konflikthantering: Conflikt Transformation by Peaceful Means och används över hela 

världen. Handboken innefattar Transend- metoden och tar utgångspunkt i en teori hur 

konflikter är: Konfliktkunskapens ABC, även kallad konflikttriangeln. A (attitude) + B ( 

behavior) + C (contradiction). Konflikttriangeln är ett redskap som kan hjälpa till att 

identifiera olika aspekter som aktiveras mellan människor då konflikt uppstår. Man kan fråga 

sig hur A-hörnet, B-hörnet och C-hörnet ser ut just i denna konflikt. På det sättet kan ABC-

modellen hjälpa till att identifiera vilka aspekter av en konflikt som är viktiga både för att 

förstå konfliktens orsak och för att avgöra hur den bör hanteras. 

 

C-hörnet fokuserar på konfliktens sakfrågor. I konflikter finns normalt någon sorts oförenliga 

mål, d.v.s. en målkonflikt. Dessa mål är inte alltid uttalade eller ens medvetna hos alla parter. 

Tre vanliga typer av sådana konflikter är fördelningskonflikter, positionskonflikter och 

ordningskonflikter. I fördelningskonflikter konkurrerar konfliktparterna om någon slags 

resurser som går att dela upp. Det kan handla om pengar, tid, plats, mat, uppmärksamhet med 

mera. Konflikterna handlar om hur de tillgängliga resurserna ska delas upp mellan parterna. 

I positionskonflikt konkurrerar parterna om en resurs som är odelbar, det kan tillexempel vara 

en chefsposition i en organisation. Bara en part åt gången kan nå det åtrådda målet. 

I ordningskonflikter handlar det om vilka regler som ska gälla. Någon vill riva upp den 

hittillsvarande ordningen, och ersätta den med en annan, det kan handla om tillexempel 

organisationsstrukturen i ett företag. Ordningskonflikterna utmanar parternas grundläggande 

värden och visioner, och kan därav väcka ett intensivt och djupgående engagemang 

( www.transcend.org). 

 

http://www.transcend.org
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B-hörnet riktar in sig på hur parterna i en konflikt handlar. Handlingarna ändras över tid i en 

konflikt detta på grund av att konflikten har ett förlopp och det är oförenligheten mellan 

parterna som gör att frustrationen ökar. B-hörnet innehåller även handlingen direkt 

kommunikation, när en part genom sitt sätt att agera ställer en annan part inför ett fullbordat 

faktum. Handlingar i att använda fysiskt våld förändrar karaktären av en konflikt på ett 

radikalt sätt.  Målet ska vara fredskapande handlingar utan våld( www.transcend.org). 

 

A-hörnet syftar till att fånga in de subjektiva aspekterna av konflikt. Kognitiva aspekter – 

handlar om vilka bilder parterna har av sig själva, av motparten, av sakfrågorna, av händelser 

osv., men även om de grundföreställningar parterna har om hur människor och organisationer 

fungerar och hur man bör förhålla sig, normer, värden.  Under konfliktens förlopp förändras 

bilderna ständigt.  I allvarliga konflikter utvecklas en regelrätt fiendebild, där motparten 

uppfattas som oärlig, opålitlig, destruktiv, aggressiv och beräknande. Affektiv aspekt – 

handlar om vilka känslor som väcks hos parterna under konfliktförloppet och hur parterna 

hanterar dessa känslor. Rädsla spelar en stor roll i det flesta konflikter. Ilska uppkommer ofta 

som en reaktion på rädsla. Hela spektrat av mänskliga känslor kan spela en roll i konflikter, 

som sympati, antipati, hat, skam, skuld, avund, kärlek, stolthet, beundran osv. Motivations 

aspekten- handlar om parternas mål, motivation, önskningar, avsikter och strävanden. Även 

motivationen förändras under ett konfliktförlopp. Alla har ett grundläggande behov av att bli 

sedd, hörd, och respekterad och till detta krävs det empati. Empati är det första som 

försvinner vid en konflikt och är således något av det viktigaste som man bör öva på i 

konflikthantering. Att öva på empati är en stor uppoffring för exempelvis unga människor 

som har erfarenheter och minnen från krig och våld ( www.transcend.org ). 

 

Författarna Sorensen och Grimsmo (2001) diskuterar de varma och kalla konflikterna i det 

nya arbetslivet. Kalla konflikter är de som påverkar en hel grupps position eller rättigheter. 

Kalla konflikter berör inte den enskilde själv som person, de kan vara exempelvis mellan 

arbetsgivare och arbetstagareorganisation tillexempel facket, så kallade Vi konflikter. De 

kalla konflikterna innebär att det drabbar gemenskapen. De är knutna till klasser, 

professioner, etniska grupper eller kön. Konflikter har, historiskt sett, hjälpt till att bekräfta 

vetskapen om att vara i en grupp. Det som gör att en konflikt med författarnas språkbruk är 

kalla, är att den från ett individuellt synsätt inte handlar om personliga förhållanden eller 

uppfattas som ett hot mot sin egen självbild och en egen självförståelse. Varma konflikter 

berör den enskilde och dennes själv uppfattning. Dessa konflikter uppfattas ofta som mera 

http://www.transcend.org
http://www.transcend.org
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smärtsamma, för att de kommer den enskilde så nära. De varma konflikter uppstår oftast i 

yrken där kritik av arbetet kan uppfattas som kritik mot den enskilde som person, oftast sker 

de på arbetsplatser var man har platt organisationsstruktur och oftast uppstår de varma 

konflikter mellan personer på samma nivå i organisationen, sällan mot tredje part – Kunder, 

klienter, brukare. Författarna anser att mobbning är en dramatisk form av varm konflikt 

(Sorensen och Grimsmo 2001). Hareide (2004) anser att när det gäller varma konflikter 

används program och böcker som innehåller en grundläggande positiv språkföring. Hareide 

anser vidare att olika konsulter, konfliktlösare och andra ”ändringsagenter” kan göra mera 

skada än nytta då det ofta använder ett språk som kan få deltagarna att känna sig skyldiga och 

framstå som syndabockar. Glasl (2002) framhåller i en artikel att varma konflikter sker på ett 

känsloladdat, öppet och synligt sätt, medan det kalla konflikterna sker på ett förtäckt sätt, så 

att det för ett otränat öga kan synas att det inte finns någon nämnvärd konflikt. 

 

4. KOMMUNIKATION 

 
Människan har ett primärt behov av att kommunicera vilket märks redan hos det nyfödda 

barnet och vars tillfredsställande i olika former under hela livet utgör en förutsättning för en 

fullvärdig psykisk, social och kulturell utveckling (www.ne.se ). Giddens (1998) beskriver 

kommunikation som en nödvändig del av allt socialt samspel. I och med utvecklingen av 

skrivkonsten och elektroniska medier som tv, radio och datoriserade system blir 

kommunikationen i viss utsträckning avskild från det direkta samspelet ansikte mot ansikte. I 

all kontakt med andra människor anser Nilsson och Waldemarson (1994) att det sker någon 

form av kommunikation. När vi kommunicerar sänder vi och tar emot budskap, både med och 

utan ord. För att mottagaren ska förstå budskapet rätt är det viktigt att sändaren är tydlig. 

 

Budskap som missförstås är en vanlig källa till konflikter. Ordet ”kommunikation” kommer 

från latinets ”communicare” som betyder att något blir gemensamt. Det kan röra sig om olika 

innebörder, upplevelser, tankar, känslor, handlingar och värderingar. Att kommunicera är att 

prata och agera i förhållande till varandra, det är även ett sätt att få vår identitet bekräftad, vi 

visar hur vi upplever och reagerar på den person som vi pratar med.  Kommunikation kan 

liknas vid en process där två eller flera skickar budskap till varandra. Granèr (1994) menar att 

kommunikationen kan liknas vid ett blodomlopp. Den tillför ny näring i form av information, 

upplevelser, kunskap och erfarenheter. Samt gör sig av med slaggprodukter i form av 

http://www.ne.se
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oklarheter och missförstånd.  Är kommunikationen öppen och spontan flyter blodomloppet 

fritt utan proppar och förkalkningar.  

Störningar i kommunikationen kan enligt Nilsson & Waldemarson (1994) liknas vid en krock 

mellan olika viljor, värderingar, intressen, behov och uppfattningar. Störningen kan många 

gånger vara upphov till konflikter. Vidare diskuterar författarna att missförstånd, svikna 

löften, feltolkningar och skilda intressen är störningar som både kan förvärras och lindras 

genom kommunikation. Man anser vidare att ett samspel är kravet för att en lösning eller en 

lindring i en konflikt ska ske. Det viktiga är vilken typ av budskap som vi sänder samt att vi 

skaffar oss en uppfattning av dess innebörd – vad menar sändaren egentligen? Ett och samma 

budskap kan ha flera olika innebörder ( Nilsson & Waldemarson, 1994). 

 

4.1. KOMMUNIKATIONS MÖNSTER  

 
 I verbal kommunikation kan ord ha olika betydelse eller olika nyanser i fråga om betydelse. 

Orden kan ha olika känslomässigt värde.” Kärlek” kan upplevs som positivt värdeladdat. 

”Död” som negativt och ”vägmärke” som neutralt. Orden kan även få en privat eller specifik 

känslomässig laddning beroende på våra personliga erfarenheter.  Icke verbal kommunikation 

är det vi förmedlar utöver orden med kroppsspråk, gester, andning, tonläge, tempo i talet, 

ansiktsuttryck. Även hur vi placerar oss gentemot den vi pratar med. Symbolik 

kommunikation är hur vi kan förmedla ett budskap genom handlingar som att ge presenter, 

bjuda på middag. Vi kan även förmedla budskap genom hur vi klär oss, vilken frisyr vi har, 

var vi bor, hur vi inreder vår bostad, vilken bil vi har är andra symboliska 

kommunikationsformer ( Granèr 1994). 

 

Att det finns svårigheter i att kommunicera samt att det kan uppstå konflikt är något vi måste 

leva med. Nilsson & Waldemarson (1994) anser även att kärn punkten i att komma överens i 

en konflikt är att fokusera på vad den andre förstått, inte enbart på vad någon har sagt. Ett 

redskap i kommunikationen är klargörandet, det vill säga att vi specificerar och konkretiserar 

innebörden av budskapet. Detta klargörs bäst genom att fråga och undra, helt enkelt be om 

återkoppling (Nilsson & Waldemarson 1994).  
 

Män och kvinnor talar olika dialekt, könsdialekt. Eftersom män och kvinnor talar olika kan 

det ha svårigheter att förstå varandra. Ohnstad (1995) menar vidare att språket av män ofta 

betraktas som rationellt, logiskt och faktaorienterat. Språket av kvinnor uppfattas som 
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emotionellt, intuitivt och relationsorienterat. För många män är självständighet och 

aggressivitet viktiga egenskaper, detta avspeglar sig även i språk och handlingar. Män strävar 

efter komplementaritet och olikhet. Kvinnor strävar efter symmetri och likhet. De strävar 

även efter en balans mellan ansvar för andra och den egna personliga identiteten. Män 

använder många gånger språket som ett rapporteringsmedel detta för att uppnå något eller för 

att skaffa sig makt. Många kvinnor använder språket som ett kontaktmedel, för att skapa en 

social situation som kan underlätta kontakt mellan människor. Kommunikationsförmågan är 

en av de viktigaste egenskaperna för en ledare. Framgång eller misslyckande i mänskligt 

samspel är ett direkt resultat av vår förmåga att kommunicera (Ohnstad 1995). 

 

5. LEDARSKAP 

 
Att vara ledare innebär enligt Yukl (1998) att stå i fokus, att vara i centrum för 

uppmärksamhet. Det är en utsatt position. Som ledare kan man räkna med att ständigt bli 

granskad. Dagens arbetsorganisationer kännetecknas till stor del av nedskärningar, 

förändringar och hög arbetsbelastning vilket skapar en grogrund för konflikter mellan 

människor i arbetslivet. Idag finns inget enkelt recept på hur en ledare ska vara eller hur hon 

skall agera för att uppnå ett bra resultat för organisationen. Varje arbetsplats ställer sina 

speciella krav, liksom varje problemhanteringsområde ställer sina speciella krav på ledarens 

egenskaper och färdigheter. Vissa egenskaper kan anses vara nödvändiga för en speciell 

arbetsuppgift och passar inte alls för en annan typ av uppgift. Det är inte enbart de personliga 

egenskaperna som bestämmer om en ledare anses vara en bra eller dålig ledare. Det är många 

gånger miljön som ledaren ska vara verksam i med sina medarbetare, vilken kultur och vilka 

normer och regler som finns på arbetsplatsen som inverkar på ledarskapet. Det är dessa 

punkter som tillsammans med de personliga egenskaperna utgör hur väl personen utövar sin 

roll som ledare (Yukl 1998).  
 

5.1. LEDARSKAPSSTILAR 

 
Nationalencyklopedin (2007) hävdar att formellt ledarskap inte är kopplat till ansvar och inte 

heller nödvändigtvis till uppgifter eller mål. Det formella ledarskapet förutsätter däremot att 

uppgifter skall lösas och att mål skall nås. Det finns en skiljelinje mellan ledarskap - att få 

folk med sig och chefskap - att ha ansvar för att uppgifter löses och att resultat uppnås. Denna 

skiljelinje är så gott som omöjlig att dra i formella organisationer. Varför vissa människor når 
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ledningspositioner och vissa ledare är mer framgångsrika än andra kan forskningen idag inte 

ge ett entydigt svar på. I stort har forskningen haft tre olika riktningar: Ledarskap som 

personlighet lägger vikt vid sambandet mellan den som innehar ledningsposition och dennes 

personliga egenskaper som exempelvis fysik, intellekt, personlighet, karisma. Ledarskap som 

beteende eller handling omfattar bland annat ledarskap som en funktion med uppgifter som 

planering, organisering, ordergivning, koordinering och kontroll. Ledarskap som en process 

fokuserar utförandet av dessa funktioner eller ledarens deltagande i målformulering, 

kommunikation och beslutsfattande. Den mest omfattande forskningstraditionen gäller 

ledares beteende eller ledarskapsstil (www.ne.se). 

 

Ledaren har en viktig roll i arbetsgruppen. Idag är de flesta ledare mer eller mindre medvetna 

om olika ledarstilar och hur dessa kan inverka på medarbetare, företaget eller organisationen i 

stort (Hendel et al 2005). Lennèer-Axelsson och Thylefors(1989) anser att varje ledare har sitt 

eget sätt att leda en verksamhet.  Begreppen auktoritär, demokratisk och låtgå- ledare är det 

vanligaste begreppen som används ofta när man diskuterar ledarskap i det praktiska livet. Den 

auktoritära ledaren drar tydliga gränser mellan sig och medarbetarna. Ledaren styr 

verksamheten genom tydliga order och direktiv och är inte främmande att kritisera 

medarbetarna på ett individuellt plan. Ledarens makt grundar sig på den titel och position som 

denne tilldelats av organisationen. En auktoritär ledare står för beslutsfattande och 

medarbetarna blir vana att invänta ledarens order, detta kan ofta skapa osäkerhet bland 

medarbetarna vid exempelvis svåra situationer då ledaren av någon anledning inte är 

närvarande eller inte kan komma med en lösning på problemet. Utan klartecken från ledaren 

gör medarbetarna ingenting, vilket kan leda till passivitet. Ledaren beaktar inte medarbetarnas 

synpunkter och delegerar inget ansvar till sina medarbetare. Ledaren styr helt enkelt över sina 

medarbetare med järnhand och tål inga motsägelser. Det viktiga är att makten stannar hos 

ledaren.  

 

Vidare beskriver författarna att den demokratiska ledaren förknippas med deltagande, 

trygghet, samarbete och relationsinriktning.  Ledaren utgår från att medarbetarna är 

ansvarstagande med mycket kompetens som vill lära och utvecklas. Den demokratiska 

ledaren väljer att styra gruppen med hjälp av klara och tydliga mål där varje medarbetare får 

ta ett personligt ansvar för att gruppen ska nå målen. Ledaren uppfattas och ser sig själv som 

en medlem i gruppen, inte en ledare. Den demokratiske ledaren planerar långsiktigt och 

ändrar inga beslut eller regler utan ordentligt utarbetade diskussioner och motiveringar i 

http://www.ne.se
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arbetsgruppen och är inte rädd för förändringar vilket skapar en trygghet. Den demokratiske 

ledaren kan erkänna fel och misstag utan att förlora sin självkänsla, vilket medför att 

personalgruppen vågar mycket i olika sammanhang och kan göra misstag utan att få en känsla 

av att en katastrof har inträffat. Det är högt till tak. Den demokratiske ledaren är både 

uppgifts- och personalorienterad och kan anpassa sin ledarstil efter omständigheterna. Fel 

begår han/hon men står för dem och lär sig av dem. Låt gå-ledaren uppträder ofta på ett alltför 

löst sätt, sätter inte gränser, lämnar inga klara besked och växlar ofta mellan en låtgå-stil och 

en auktoritär stil, vilket många gånger skapar oro i personalgruppen. Problem skjuts ofta på 

framtiden och beslutsfattandet blir en segdragen process. Låtgå- ledaren uppfattas ofta som en 

osäker person, ibland saknas motivation för arbetsrollen. Många låt gå- ledare har svårt att 

kämpa för sin personal utåt, sitter ofta passivt på sammanträden, där viktiga frågor avhandlas 

och sviker därmed sin personal (Lennèer-Axelsson & Thylefors  1989).   

 

5.2. LEDARSKAPSTEORIER 

 
Det finns många olika teorier om ledarskap. Dessa teorier har ofta en pedagogisk karaktär så 

tillvida att de syftar till att ange hur det goda ledarskapet bör se ut. Modern ledarskapsteori 

betonar såväl ledarskapets instrumentella som socio-emotionella funktioner (Granér 1994). 

 

Granér (1994) beskriver Blake och Moutons modell, Managerial grid som är en skattning av 

olika ledarskapsstilar via två dimensioner - intresse för produkten och intresse för människor. 

Varje dimension poängsätts utifrån en nio-gradig skala i ett gallerverk vilket kan ge upptill 81 

möjliga ledarskapsstilar. Man pratar om 1/1 det uppgivna ledarskapet, 1/9 gemytledarskapet, 

9/1 lydnadsledarskapet och en 9/9- position som är ett teamledarskap med maximalt intresse 

för både produkt och människor. Denna teori har kritiserats för att presentera en alltför 

statiskt ledarskapsideal. Modellen tar ej heller hänsyn till att formerna för ledarskap bör 

anpassas efter situation. En annan teori som Granér beskriver är Hersey och Blanchards 

Kontingensteori eller en situationsanpassad modell som också utgår från ledarskapets 

uppgifts- och relationsinriktning. Dessa förhållanden bör även avpassas efter gruppens 

mognandsnivå såsom vilja och förmåga att ta ansvar för att styra sitt beteende i relation till en 

specifik uppgift. Man urskiljer fyra olika nivåer såsom styrande, tränande, stödjande och 

delegerande. Granèr anser att dessa teorier kan användas som ett diskussionsunderlag och 

modeller att jämföra egna ledarstilar med. Det viktigaste är dock att ledaren använder sin 

egen personlighet och gruppens behov för utformningen av sitt ledarskap (Granér 1994). 
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Svedberg (2003) anser att Fundamental Interpersnal Relationship Orientation, FIRO- teorin  

idag är basen i många grundläggande ledarskapsutbildningar. Teorin tar fasta på gruppers 

utveckling, enligt teorins fader psykologen Schutz går en grupp igenom olika 

utvecklingsstadier om och om igen under hela sin livstid. Man pratar om tillhörafasen, 

mellanfasen gemyt, rollsökningsfasen, mellanfasen idyll och samhörighetsfasen. Denna 

modell är i en cirkelform där gruppen går framåt eller bakåt i cirkeln beroende på i vilken fas 

man befinner sig i och vad man möter efter vägen. FIRO- modellen sätter stor betydelse vid 

ledarskapet och ledarens förmåga att lyhört lyssna in gruppen samt vilka utvecklingsfrågor 

som är aktuella. Ledaren ska i början utöva en traditionell makt och eftersom träda tillbaka 

och handleda för att till slut bli en ödmjuk men bestämd auktoritet (Svedberg 2003). 

 

6. METOD   

 
Konflikt är ett mångfacetterat område därav anser vi att kvalitativ metod med intervjuer är 

den mest lämpade till vårt ämnesområde, så vi kan få fram egenskaper, innebörd, motiv, 

värden av mänskliga upplevelser, erfarenheter och handlingar. Syftet är att försöka få en 

djupare kunskap, försöka förstå och analysera det som framkommer utifrån en helhetssyn 

(Patel & Davidsson 1994).  Silverman (2001) anser att kvalitativ metod är lämplig när man i 

en studie söker meningen med en viss företeelse, ett visst handlande. Denna metod har även 

fördelen att vara flexibel på grund av att om det skulle dyka upp nya aspekter under studiens 

gång kan fokus ändras för att studera de okända som kan visa sig, därav krävs flexibilitet av 

forskaren för att byta synvinkel. Det gäller att tänka igenom sin egen inställning, fundera på 

begreppen närhet och distans. Eliasson (1995) menar att kvalitativ metod kräver en 

medvetenhet hos forskaren om sina egna värderingar och utgångspunkter likväl som en 

öppenhet gentemot nya intryck och en vilja att verkligen förstå det sammanhang som 

studeras. Den empiriska delen av studien inleddes med att ett informationsbrev utformades 

och sändes ut till de tilltänkta respondenterna (Bilaga 1). Därefter utformades en 

intervjuguide (Bilaga 2) med frågor som är avsedda att täcka in syftets olika frågeställningar. 

Att göra en kvalitativ intervjustudie innebär enligt Kvale (1997) att undersöka och försöka 

förstå den intervjuades livsvärld. Vår avsikt har varit att göra så öppna frågor som möjligt för 

att få fram respondentens egen berättelse i de olika frågeområderna.   
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Enligt Kvale (1997) kan intervjusamtalet med fördel ta fasta på specifika situationer istället 

för beskrivningar av allmänna ting, vilket även vi har försökt att sträva efter genom att be 

respondenten att exemplifiera sina påståenden. Det viktigaste är att betrakta intervjun som en 

mellanmänsklig situation, som ett samspel mellan två personer. Meningen med den 

kvalitativa forskningsintervjun är att beskriva och analysera erfarenheter som respondenterna 

delar med sig.  Enligt Backman (1998) kännetecknas kvalitativa metoder av att de inte 

används siffror eller tal. De inbegriper eller resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller 

talande. Enligt Backman sker utsagor verbalt och instrumenten består av det traditionella, 

ordet ( Backman, 1998).  

 

Studien kom till som en följd av att vi fått vetskap om en personalenkät som genomförts där 

resultatet påvisade hur medarbetare upplever svagheter från chefer och arbetsledares sida med 

tanke på att ta tag i och hantera konflikter. Kommunledningen ansåg det vara intressant att det 

görs en sorts fördjupad studie i personalenkätens resultat med tanke på ledarskap och konflikt 

som kan ligga till grund för kommande diskussioner och utveckling. 

 

6.1. URVAL 

 

Vid kontakt med personalchefen i den aktuella kommunen fick vi hjälp att få tag på en lista 

med aktuella ledare inom kommunens alla verksamheter. Personalchefen skickade även ett 

meddelande till samtliga ledare och informerade om studien och att några kommer att bli 

kontaktade för intervjuer. Vi valde att klippa isär alla namn på namnlistan och genomförde en 

slumpmässig lottning för att få fram respondenter. Totalt har åtta personer intervjuats. Det 

visade sig att vi fått fram respondenter från olika verksamheter inom skolförvaltning, teknisk 

förvaltning samt socialförvaltning. Både kvinnliga och manliga ledare var representerade. 

 

Informationsbrevet skickades ut till de utlottade ledarna, där vi presenterar oss själva och vår 

studie. Vårt mål var att det klart och tydligt skall framgå vad denna studie är och viket syfte 

den har. Vi informerade även om att respondenternas svar ska behandlas konfidentiellt samt 

att det kommer att vara omöjligt att identifiera vilka respondenterna är och att de uppgifter 

som kommer fram endast används till detta syfte. Vi valde att skicka informationsbrevet via 

e-post. Vår förhoppning var att på det sättet få ett snabbt svar samt så fort som möjligt kunna 

boka in intervjutid. En av de tillfrågade ville inte delta på grund av att personen skulle 

pensioneras inom snar framtid. En utav ledarna valde att avstå sin plats på grund av 
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sjukskrivning. De övriga tillfrågade ville ställa upp på en intervju bara vi hittade en tid som 

skulle passa. Tiden visade sig vara ett problem, ledarna var väldigt uppbokade, några av 

ledarna var även svåra att få tag på trots flera försök.  

 

6.2. VALIDITET OCH RELIABILITET 

 

Författarna Svensson och Starrin (1996) och Kvale (1997) anser att validitet och reliabilitet är 

viktiga aspekter för att öka trovärdigheten i en studie. Validitet handlar om 

överensstämmelse, att författarna undersöker det man har för avsikt att undersöka och att 

författarna använt sig av korrekt metod för att uppfylla syftet. Intervju guiden innehöll ett par 

så kallade kontrollfrågor där författarna ställt några frågor om samma sak för att kunna se 

överensstämmelse i erhållna intervjusvar. Reliabilitet handlar om pålitlighet och hur 

tillförlitligt mätinstrumentet varit, störande moment under själva intervjutillfället har minskats 

genom att intervjuerna utförts i en ostörd miljö. Svårtydda frågor har undvikts på grund av att 

de kan försämra pålitligheten. Hög validitet förutsätter hög reliabilitet.   

 

6.3. ETISKA ASPEKTER 

 

Enligt Eliasson (1995) har forskaren själv det yttersta ansvaret att se till att studien är av god 

kvalitet och moraliskt acceptabel. Därför måste forskningsetisk reflektion vara ett naturligt 

inslag i en forskares vardag. Vid en studie bör man sträva efter att ge en så sanningsenlig bild 

som möjligt av det man avser att undersöka (Nyberg 2000). De i studien deltagande 

respondenterna informerades om undersökningens syfte samt att deltagandet i studien var 

frivillig samt att deras medverkan är konfidentiell, det vill säga att data vilket kan identifiera 

respondenterna i deras berättelser inte kommer att redovisas (Kvale 1997). Deltagarna 

informerades om rätten att avbryta sitt deltagande i studien när de så önskade. 

Respondenterna har själva fått avgöra vilka situationer och konflikter de velat berätta om. 

Författarna har tagit hänsyn till de individskyddskraven som Nyberg (2000) och Kvale (1997) 

skriver om. Författarna till studien är mycket noggrann med de medverkandes konfidentialitet 

och har ej lämnat ut något som kan identifiera de medverkande respondenterna. 
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6.4. PRESENTATION AV INTERVJUPERSONERNA  

 

Vi har intervjuat åtta ledare, fyra kvinnor och fyra män. Alla respondenter har en akademisk 

utbildning på minst 120 poäng. Respondenterna arbetar alla i en ledande ställning, inom 

socialförvaltning, inom skola eller inom teknisk verksamhet. Yrkesbakgrunden är skiftande, 

några har alltid arbetat med personalfrågor i någon form, några har andra erfarenheter som 

exempelvis socionom, psykolog, lärare, undersköterska samt vårdbiträde inom vård och 

omsorg. Hälften har någon form av påbyggnadsutbildning inom ledarskap. 

Arbetslivserfarenheten inom ledarskap varierar i tid mellan 1 år upp till 25 år. Antalet anställd 

personal hos varje respondent varierar med allt från 5 upp till 60 personal. Vissa respondenter 

har sina kontor i nära anslutning till sina personalgrupper, andra har sin personal och 

personalgrupper på flera olika håll i kommunen.  

 

Respondent A. 140 poäng universitetsstudier. Anställda: under 50 st. Erfarenhet av ledarskap: 

under 5 år.  

 

Respondent B. Över 140 poäng universitetsstudier samt ledarskapsutbildning. Anställda: 

under 50 st. Erfarenhet av ledarskap: över 20 år. 

 

Respondent C. Över 140 poäng universitetsstudier samt olika ledarskapsutbildningar 

Anställda: under 50 st. Erfarenhet av ledarskap över 10 år. 

 

Respondent D. Över 140 poäng universitetsstudier samt ledarskapsutbildning 

Anställda under 60 st. Erfarenhet av ledarskap: under 5 år. 

 

Respondent E. Under 140 poäng universitetsstudier. Anställda: över 40 st. Erfarenhet av 

ledarskap: under 10 år. 

  

Respondent F. Över 140 poäng universitetsstudier samt ledarskapsutbildning. Anställda: 

under 30 st. Erfarenhet av ledarskap: under 5 år. 

 

Respondent G. Över 140 poäng universitetsstudier samt olika ledarskapsutbildningar. 

Anställda: under 40 st. Erfarenhet av ledarskap: över 10 år. 
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Respondent H. Över 140 poäng universitetsstudier. Anställda: under 10 st.  Erfarenhet av 

ledarskap: under 5 år. 

 

6.5. GENOMFÖRANDE 

 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser, eller kontor med undantag för två 

personer som ville träffas på en mer neutral plats. Miljön kring intervjutillfällena var ostörd 

och lugn. Intervjuerna varade mellan 40-70 minuter och startade med en kort presentation av 

vår studie. Styrkan i den kvalitativa intervjun, menar Holme och Solvang (1997) är att den 

liknar ett vardagligt samtal. Även Kvale(1997) anser att det är ett slags samtal där man, 

mellan två personer tar upp ett ämne av gemensamt intresse. Det är dock enligt Kvale inte ett 

jämställt samtal eftersom det är forskaren som håller i trådarna och styr samtalet så att det 

berör de ämnen som är intressanta för studien. Kvale menar att den kvalitativa 

forskningsintervjun tekniskt sett är halvstrukturerad varav den varken är ett öppet samtal eller 

ett strängt formulerat frågeformulär. Den genomförs enligt en intervjuguide som koncentreras 

till vissa teman. Intervjun skrivs ut och den skrivna texten utgör jämte bandinspelningen 

materialet för den följande tolkningen av meningen (Kvale 1997). 

 

Bell (2000) menar, att de människor som valt att ställa upp som respondenter, gör studenten 

en tjänst om det går med på att hjälpa till. Därav är det också viktigt för respondenten att 

innan intervjun få veta vad den går ut på, vilken tid det kommer att ta samt hur man kommer 

att använda informationen som framkommer. 

 

Det visade sig senare att det informationsbrev vi skickat ut innan intervjun, hade lästs igenom 

och reflekterats över grundligt av vissa, medan andra inte alls läst hela informationen. 

Samtliga intervjuer kunde göras på det sätt som var avsett, nämligen med bandupptagning. 

Vid intervjutillfällena skulle den ena av oss ha en mer aktiv roll, vilket innebar att denna höll 

fokus på och visade intresse för det respondenten berättade, medan den andra koncentrerade 

sig på att göra anteckningar. På så sätt kunde denne också mot slutet av intervjun ha ordning 

på tiden och även se till att alla våra frågeställningar var berörda. Intervjuaren skapar en god 

kontakt genom att visa förståelse, intresse, respekt och att lyssna uppmärksamt på vad 

respondenten säger. Samtidigt måste man ha fokus på det man vill ha reda på och agera 

obegränsat utifrån det (Kvale 1997). Är respondenten fåordig och har svårt att utrycka sig kan 

det vara bra om intervjuaren är öppen och social som kan få igång en diskussion. Enligt Kvale 
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(1997) är det av vikt att hålla en distans till respondenten så man inte påverkar intervjun på 

något sätt. Det är även av vikt att inte vara alltför avståndstagande eftersom närheten till 

respondenten ökar tilliten. Vår roll som intervjuare förändrades i och med att vi fick mer 

erfarenhet och vi blev säkrare på att intervjua. Intervjuerna reviderades en aning under resans 

gång. En av frågeställningarna delades in i en A, B, och C fråga för att vara lättare att förstå. 

Alla intervjuer har först skrivits ut ordagrant och därefter analyserats utifrån grundläggande 

kvalitativ metod vilket innebär genomläsning ett flertal gånger, sökande efter gemensamma 

mönster/drag, meningskoncentration, kategoriskapande och slutsatser (Kvale, 1997). Detta 

moment har upplevts som väldigt intressant men även tidsödande då allt ordagrant skrivits 

ned. Till vår hjälp har vi använt olika färgpennor för att på ett enkelt och överskådligt sätt 

hålla reda på samt tolka den information som framkommit som vi anser vara av vikt för vår 

studie. För att tolka det som framkommit i de utskrivna intervjuerna har en hermeneutisk 

tolkning använts med syfte att tolka och förstå (Ödman, 1994). Forskningsintervjun är ett 

samtal om den mänskliga livsvärlden där det muntliga samtalet förvandlas till texter som ska 

tolkas. Kvale ( 1997) fortsätter  med att beskriva det så här: 

 
 ” Hermeneutiken är alltså dubbelt relevant för intervjuforskning: först genom att 

kasta ljus över den dialog som skapar de intervjutexter som ska tolkas och sedan 

genom att kartlägga den process där intervjutexterna tolkas, vilket återigen kan 

uppfattas som en dialog eller ett samtal med texten” ( sid 49) 

 

Enligt Ödman (1994) bygger den hermeneutiska vetenskapen på ett intresse i att öka 

förståelsen mellan människor och av den anledningen tillämpas i första hand formen tolkning. 

Forskaren tolkar av den enkla anledningen att vilja förstå det forskaren ej förstår för att kunna 

orientera sig. Ödman påtalar att tolkandet kan ses som en odelbar akt i vilken det friläggs och 

tilldelas mening åt det som tolkas. Friläggandet pekar på det som redan är känt av andra eller 

av oss själva, medan den tilldelade aspekten hänger samman med tolkningens framtidsriktning 

genom att forskaren tar ställning till en företeelses möjligheter. 

 

6.6. METODDISKUSSION 
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Valet av den kvalitativa metoden kan sägas ha fungerat som det var tänkt. Syftet med studien 

var att belysa konflikt och konfliktsituationer i relation till ledarskap i en kommunal 

organisation. För att ta del av ledarnas resonemang angående ämnet i studien har kvalitativ 

metod använts. Intresset för ämnet aktualiserades när vi kom i kontakt med en 

medarbetarenkät som utförts i den aktuella kommunen. Enkäten hade till syfte att ge en 

nulägesbild och peka på prioriterade förbättringsområden. Studiens urval av informanter kan 

diskuteras. Vi var dock inte ute efter att se om ledarskapet var bra eller dåligt utan meningen 

var att beskriva ett antal människors uppfattningar kring hur ledare ser på och hanterar 

konflikter inom kommunal organisation. De personer vi intervjuat var ingen homogen grupp 

utan företrädde olika perspektiv och hade varierande åsikter. Valet att ha intervjupersoner 

från olika perspektiv har bidragit till att skapa en bredare bild av ämnesområdet. Genom att 

göra detta har vi kunnat belysa fenomenet konflikt/konflikthantering i helhet och fått ett större 

sammanhang.  

 

Det framkom av resultatet att ledarna fått något lägre poäng när det gäller ledarskap och 

konflikthantering. I planerings stadiet av denna studie hade vi förhoppning om att få 

möjlighet att kunna intervjua både chefer samt deras medarbetare, detta visade sig dock att vi 

skulle behöva göra en avgränsning beträffande antal och vilka som skall intervjuas detta för 

att hitta en rimlig balans mellan behovet för studien samt den något begränsade tid som ståt 

till förfogande för uppgiften. Vår studie har utgått från frågeställningar som har rört allt från 

utbildning, erfarenhet till olika faktorer och omständigheter som kan påverka konflikt och hur 

man tar tag i och hanterar konflikter som uppstår på våra arbetsplatser. Vid samtliga av 

intervjuerna medverkade vi båda två. Detta anser vi var positivt i och med att den som inte 

höll i själva intervjun kunde ställa kompletterande frågor och se till att vi inte missade något. 

Det bidrog också till att båda fick en större insikt i det material som sedan skulle analyseras. 

Att vara fler intervjuare kan dock ha den nackdelen att intervjupersonen känner sig 

underlägsen. Vi har inte uppfattat att så har varit fallet eftersom intervjupersonerna redan 

innan intervjun var införstådda med att vi skulle vara två. Vi ser därför att fördelarna med att 

ha varit två har uppvägt nackdelarna.  

 

Positivt med denna studie har varit att vi har fått möjlighet att fördjupa oss i ett intressant 

ämne som finns överallt i vår vardag inte minst i våra yrken som pedagogiska ledare. Vi har 

även själva utvecklats under studiens gång och blivit mer medvetna, intresserade och fått en 
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större kunskap om ämnet, att hitta relevant litteratur, olika intressanta teorier och även fått ta 

del av vilka olika svårigheter som en student idag kan stöta på. Vi anser att kvalitativa 

intervjuer var en bra metod för vår studie där vi fått samtala öga mot öga med ledare samt att 

de fått utveckla svaren och berätta personligt om egna erfarenheter, vilket inte skulle ha varit 

möjligt i kvantitativ metod med exempelvis enkäter. En negativ aspekt har varit den något 

begränsade tiden med denna studie, vår förhoppning var från början var att vi skulle intervjua 

både ledare och deras medarbetare för att få fram vad de olika grupperna anser om konflikt 

och konflikthantering. Vi ansåg ganska snabbt att det hade blivit en alltför stor och 

omfattande studie, varpå vi inriktade oss på gruppen ledare. Vi anser att man inte kan göra 

några långtgående slutsatser av denna undersökning eftersom den berörde endast 8 av 40 

ledare. Så här i efterhand anser vi att studien hade fått något större tillförlitlighet om vi hade 

haft tid och möjlighet att intervjua en större del av ledarna. Detta är dock alltid ett 

övervägande när man väljer intervjuer. Ett alternativt angreppssätt kunde ha varit att använda 

oss av enkäter för att få information från fler personer. Dock hade vi då antagligen inte fått 

fram den kunskap om uppfattningarna kring konflikt, konflikthantering som vi nu var ute 

efter.  

 

Vi fann, efter att ha lyssnat på de två första intervjuerna att vi omedvetet som intervjuare varit 

alltför aktiva i intervjun. I övriga intervjuer försökte vi vara mer neutrala. Vi uppfattande 

detta som en svår balansgång och att det är väldigt lätt att man blir för aktiv när det är ett 

intressant ämne. En negativ aspekt var att ett par av respondenterna upplevde en viss 

nervositet i samband med band upptagning. Vår upplevelse vara att nervositeten släppte 

ganska direkt då vi kommit igång med intervjun. Det är svårt att säga vad som framkallat 

nervositeten. Det kan vara att bandupptagning inte är så omtyckt av alla, det kan även påverka 

att vi var två intervjuare och att vi ville prata om ett för många, känsligt ämne. Även Nyberg 

 (2000) tar upp vikten av bandupptagning vid intervjuer eftersom man enbart med 

anteckningar kan missa en hel del viktig information. Några av respondenterna eventuellt 

kände sig lite ängsliga att bli igen känd i studien samt att respondenterna kan känna obehag 

att lämna ut egna exempel av konfliktsituationer som varit och som eventuellt pågår på 

arbetsplatsen. Respondenterna fick själva bestämma om det ville ge några exempel av 

konflikter som varit eller pågår. 
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7. GENOMGÅNG OCH ANALYS AV DET EMPIRISKA MATERIALET.  

 
I detta avsnitt redovisas det material som insamlats vid intervjuer utifrån de tre 

frågeställningsområderna ledarskapets betydelse, synsätt och tankegångar kring konflikt och 

konfliktsituationer som utgått från syftet med studien, efter varje frågeställningsområde följer 

en teoretisk analys av den redovisade empirin.  

 

7.1. LEDARSKAPETS BETYDELSE 

 
Samtliga respondenter anser att ledarskapet har en stor betydelse i varje organisation. Många 

talar om att ledarens roll blir mer och mer betydelsefull i moderna organisationer.  

Verksamheterna utvecklas väldigt snabbt vilket gör att ledaren idag har en viktig roll med att 

försöka styra hela organisationen och verksamheten åt rätt håll. En respondent med lång 

arbetslivserfarenhet säger att: 

  
”Jag kan bara jämföra med då när jag började -86. Man pratade ej om sådana 

här saker som man gör idag, det var något helt annat. Det har utvecklats väldigt 

mycket och åt rätt riktning. Idag är det mycket mer meningsfullt att jobba med 

ledarskap och samtidigt mycket mer ansvar”(Respondent.  B. 2007) 

 

Hälften anser att ledarskapet har en stor påverkans möjlighet för det klimat som skall råda, 

vilken slags ton som ska klinga ut från verksamheten.  Alla anser att ledarskap idag handlar 

till stor del av att coacha och stötta personal. Några av respondenterna pratar om vikten att 

arbeta i team med sina medarbetare, att man arbetar för en VI känsla. En liten del av 

respondenterna anser att kommunen idag befinner sig i någon form av flera organisationer 

som fungerar parallellt, vilket kan vara förvirrande många gånger både för personalen och 

även för ledarna och beskriver det så här: 

 
”Det finns en slags projekt organisation som bygger på team works och man är 

ganska jämbördig med de man arbetar med, men sedan finns också en gammal 

hierarkisk struktur som bygger på ett uppifrån och ner led. Man måste klara av 

att växla mellan de här olika strukturerna om man ska fixa ledarskap idag i en 

offentlig organisation” ( Respondent G. 2007) 

 

Alla anser att en bra ledare skall veta verksamhetens målsättning. En bra ledare ska även få 

med sig personalen så de drar åt samma håll och försöker uppnå de gemensamt utsatta målen. 
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Samtliga anser att en bra ledare skall vara öppen, tydlig, lyhörd, flexibel, nyfiken, kunna ta 

beslut, närvarande och tillgänglig, ej konflikträdd, en god lyssnare med stora öron samt ha 

något av ett helikopterseende. Ett par anser att en bra ledare inte ska vara rädd att möta olika 

åsikter utan tvärt om, en ledare måste uppmuntra medarbetarna till att våga säga vad man 

tycker och tänker. En av respondenterna anser att det hos en bra ledare skall finnas utrymme 

för skratt och glädje, men naturligtvis också ett allvar och seriositet i det jobb som man är 

anställd för att utföra. Samtliga respondenter är överens om att det är jätteviktigt hur ledaren 

bemöter sina medarbetare och är övertygade att om medarbetarna skulle få ranka så anser 

man nog att bemötandet har en stor väsentlighet. Ett par av respondenterna betonar att man 

måste vara ödmjuk och inse att när man arbetar med människor måste man kunna diskutera, 

även lyssna och en respondent fortsätter så här: 

 
”Det är lätt hänt att vi liksom många av oss ledare är ganska skickliga att prata 

och utrycka sig och man kan ju lätt prata sönder saker om man inte tar sig tid att 

lyssna för det finns mycket kunskap ute bland medarbetarna” 

( Respondent F. 2007) 

 

Samtliga anser att det är av vikt att en ledare ska kunna se alla medarbetare. En av 

respondenterna anser att bemötandet är ganska viktigt, dock ej det viktigaste. Det viktigaste 

enligt respondenten är att visa respekt för sina medarbetare. Några av respondenterna pratade 

om makt i samband med frågan om bemötande. En ansåg detta: 

 
”En människa som har makt över en,  för det har en ledare, då är det väsentligt 

hur det används och utförs och hur det ser ut. Jag tycker också att det är viktigt 

att veta att man har makt, man har formell makt.”( Respondent G. 2007) 

 

Respondenterna anser samtliga att information och informationstekniken är viktiga frågor 

men också ett av det svåraste. Att vara en tydlig ledare så att omgivningen förstår budskapet 

är ingen enkel uppgift. En respondent anser att denne själv ofta får känslan att vara för  

övertydlig, ändå uppfattas budskapet som lämnas på olika sätt. Ett par av respondenterna 

anser att det är av vikt att informationen som går ut till medarbetarna är både skriftlig och 

muntlig. Den skriftliga informationen är jätte väsentlig, många gånger mycket viktigare än 

man tror. Skriftlig dels för att man skall kunna gå tillbaka till skriften men också så att alla få 

samma information om någon ej är på plats då den muntliga informationen ges. De flesta har 

erfarenhet av att den muntliga informationen kan uppfattas så olika, även en ledare kan ge 
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den muntliga informationen på olika sätt med tanke på kroppshållning, gester, humör, stress 

och så vidare. Några ville framhålla att modern teknik idag ger fantastiskt många olika 

möjligheter till information men det vill dock framhålla att mänskliga möten, öga mot öga är 

det viktigaste. De flesta respondenter påtalar att de försöker ha regelbundna personalmöten. 

Några har planerat in träffarna under lång tid framåt, andra planerar vid varje personalträff. 

 

7.2. ANALYS 

 
Gemensamt för samtliga respondenter är att ledarskap har en stor betydelse i de studerade 

verksamheterna samt att ledarens roll blir mer betydelsefull i dagens moderna organisationer. 

Studien påvisar att respondenter med längre erfarenhet av ledarskap upplever att ledarens roll 

har utvecklats mycket genom tiden. Idag arbetar man mycket i team där ledarens roll är att 

stötta och coacha fram medarbetarna mot ett gemensamt uppsatt mål. Resan mot målet går 

inte alltid rakt fram utan stöter många gånger på olika hinder efter vägen. 

 

Utmärkande för studien är att ledaren bör använda sin egen personlighet och gruppens behov 

för att utforma sitt ledarskap vilket överensstämmer med det Granér(1994) diskuterar 

angående ledarskapsteorier som Managerial grid där man skattar ledarskapstil utifrån intresse 

för produktion och intresse för människor, samt Hersey och Blanchards Kontingensteori som 

utgår från ledarskapets uppgifts och relationsinriktning samt arbetsgruppens mognadsnivå. 

 

Vår studie tyder på att ledare många gånger agerar utifrån en omedveten strategi för att 

hantera konflikter, mycket på grund av att det finns så många olika sorters konflikter samt att 

ledarna mycket sällan kan vara förberedda när en konflikt ska dyka upp. Studien påvisar att 

ledaren alltid måste komma ihåg att denne har det yttersta ansvaret oavsett om han väljer att 

gå in aktivt i en konflikt eller fungera som ett bollplank. Även Lennèer -Axelsson och 

Thylefors (1996) diskuterar vikten av att ledaren känner till sitt ansvar och det är även 

väsentligt att ledaren vågar ta tag i en konflikt i stället för att sopa den under mattan och 

därmed låta den bli till en surdeg. 

 

Ofta i en organisations övre ledning utkämpas en viss konflikt med kalla medel, medan man i 

de lägre nivåerna i organisationen kämpar i mera råa och heta former. Varma konflikter sker 

oftast på ett känsloladdat, öppet och synligt sätt, medan de kalla konflikterna sker på ett 

förtäckt sätt så att de för ett otränat öga kan synas att det inte finns någon nämnvärd konflikt 
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detta bekräftar Sorensen och Grimsmo ( 2001), Hareide (2004) och Glasl (2002) samt att vi 

har hittat liknelser i denna studie och tolkar det till att några av respondenterna har ett något 

kallt förhållningssätt till konflikter. Detta kan bero på att många av respondenterna inte 

arbetar i fysisk närhet till sina medarbetare. En annan tolkning kan vara att några av 

respondenterna kanske känner lite avståndstagande till konflikt och allt vad det innebär. 

Samtliga respondenter har en akademisk utbildning, men anser att det inte i grund 

utbildningarna tas upp tillräckligt angående konflikt och konflikthantering med tanke på hur 

det ofta ser ut på arbetsplatserna idag med slimmade organisationer, svåra möten och samtal 

samt tidsbrist. 

 

 

7.3. SYNSÄTT OCH TANKEGÅNGAR KRING KONFLIKT. 

 

Hälften av respondenterna känner att ordet konflikt ger positiva känslor, det är rörelse, något 

som händer, utveckling. Andra halvan får känslan av problem, kris, hot, tar tid och kraft. En 

av respondenterna funderar en stund och vill påtala att denne ibland tänker ganska positivt om 

konflikt och vikten av att ta tag i konflikten innan den kan utvecklas till något negativt. En 

anser att ordet konflikt signalerar olika åsikter. Samtliga önskar att det alltid skulle vara ett så 

öppet klimat som möjligt i hela organisationen och i deras arbetsgrupper, där man kan 

diskutera sakfrågor. Några av respondenterna anser att en organisation är illa ute om det inte 

förekommer några diskussioner och vill tydligt markera att det ska vara tillåtet med olika 

åsikter och att diskutera, utan diskussion inget engagemang.  

 

Några delar in konflikt i olika sammanhang som kan uppstå som till exempel personkonflikt, 

sakkonflikt, individkonflikt och så vidare. Ibland kan det vara svårt att få fram vad konflikten 

egentligen handlar om och vad som är den egentliga orsaken. De ledare som arbetar inom 

vård och omsorg, skola och socialförvaltning vill framhålla att det många gånger handlar om 

större eller mindre konflikter med anhöriga, föräldrar, elever, klienter, brukare, vårdtagare 

eller olika myndigheter och verksamheter som många gånger kan ta mycket tid och kraft. Det 

flesta anser att det är konflikt då olika viljor kolliderar, då det finns olika uppfattningar om 

saker och ting, när något är oklart i den verksamhet man arbetar i eller så finns det konflikter 

som bara beror på att människor faktiskt är rädda för förändringar eller är trötta och av någon 

anledning inte orkar med. Ett par anser att det är konflikt när någon känner sig krängt eller 

känner sig orättvist behandlad. 
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Olika konflikter kräver olika handlande från ledarens sida, vissa respondenter ser konflikter 

som en utmaning, andra är avvaktande, några tar tag i konflikten direkt. Ett par anser att 

konflikthantering är något som är svårt varför det lätt kan bli att man avvaktar och hoppas att 

konflikten löser sig på ett eller annat sätt. En annan av respondenterna anser att man inte ska 

vara rädd att ta tag i en konflikt direkt och anser att motstånd är något som inte är speciellt 

farligt och kan vara ganska bra. Medarbetarna sitter ofta inne med ganska många kloka 

synpunkter, även de som ofta kallas för bromsklossar. 

 

Flera anser att man i deras position ska var beredd på konflikter och att det ingår i det så 

kallade, paketet. Spänningar finns och hör till. Det väsentliga är hur man handskas med det. 

En av respondenterna lutar sig fram och säger tydligt att: 

 
”Jag ser det nästan som ett hälsotecken… förstå mig rätt. ”( Respondent  B 2007) 

 

Samma respondent vill påtala att om en organisation har en värdegrund så tål den konflikter 

av olika slag. En annan tar upp ett exempel på en konflikt som pågått på en avdelning där det 

utifrån konflikten kommit fram något alldeles nytt som ser väldigt bra ut, där ledarens roll 

egentligen bara varit att coacha personalen att själva hitta lösningen på problemet. De flesta 

vill framhålla att personalen ofta själva kommer fram till olika lösningar. Några anser att allt 

inte är konflikt utan att det många gånger är missförstånd, motstånd, känslor samt att det inte 

finns någon organisation som är fullständigt rättvis. 

 

Flera anser att själva ordet konflikt är väldigt starkt. I en grupp kommer det alltid att finnas 

motsättningar och olika situationer där man har olika uppfattningar. I det flesta av 

respondenternas grupper arbetar man väldigt tätt tillsammans. Vissa personer fungerar bättre 

tillsammans och vissa sämre. Många anser att det hela tiden finns någon form av konflikt i 

arbetsgrupperna, men att det oftast är av den arten att det löser sig naturligt, då och då händer 

det att det blir till något större som tar mera tid att lösa och ibland kan bli väldigt jobbiga 

situationer.  Några upplever att man inom ett och samma arbetslag väldigt sällan ser 

konflikter utan att det mer är mellan de olika arbetslagen som en av respondenterna säger: 
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”Mellan olika arbetslag kan det finnas saker som man inte riktigt kommer 

överens om, var och en arbetar på sin kant och man har inte riktigt kommit dit, 

att i samarbete utveckla verksamheten” ( Respondent C 2007) 

 

Konflikter mellan ledare och arbetsgrupp upplevs uppstå oftast då medarbetarna 

missuppfattat den information som ledaren ger samt vid omorganiseringar uppstår det alltid 

större eller mindre konflikter, många gånger för att man är rädd för de förändringar som ska 

komma, det är tryggt att trampa i samma gamla hjulspår. Samtliga anser att det är i liten 

utsträckning konflikt mellan ledare och enskild anställd, alla säger dock att det förekommer, 

men sällan. En respondent påtalar att de ibland inte kommer till någon lösning mellan ledare 

och anställd hur man än försöker diskutera och försöka lösa problemet och berättar om en 

konflikt som pågår idag: 

 
”Vi har fått diskutera igenom det och jag tror att vi inte kommer så mycket längre 

där, men den konflikten stör inte varken mig eller henne… Vi har kunnat 

konstatera att vi ej kommer längre. Jag har min uppfattning och hon har sin, vi 

står båda i de här positionerna. Vi kan överleva båda två och vi har bestämt att vi 

låter det ligga nu”( Respondent B 2007) 

 

På frågan om det finns någon handlingsplan inom kommunen som man kan ta till hjälp vid 

konflikter får vi många olika svar av respondenterna. Några säger att det aldrig sett eller hört 

talas om någon handlingsplan vid konflikt för deras organisation. Andra påstår att det finns en 

handlingsplan. En utrycker det så här: 

 
”Har aldrig sett någon, jag känner inte till i alla fall. Det finns en personalpolicy, 

men jag har inget minne av att det skulle stå något speciellt om konflikt, nog 

skulle det vara bra med en sådan handlingsplan” (Respondent A 2007) 

 

Flera kan inte minnas att det under de senaste åren skulle ha fått någon utbildning eller kurs 

angående konflikthantering. Några av respondenterna har längre ledarskapsutbildningar. En 

av respondenterna har ej frågat efter någon kurs utan känner sig ganska kompetent att jobba 

med den typen av frågor. De flesta har i sin grundutbildning eller vidare utbildning haft 

konflikthanteringsutbildning. Några säger att de säkert fått en sådan utbildning om de frågat 

efter en sådan. En påtalar att det finns vissa yrkesområden där konflikter är vardagsmat där 

man får mycket träning i konflikthantering. 
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Ett par stycken vill minnas att det nyligen fått en ledarskapsutbildning där det togs upp lite 

om konflikthantering. 

 

Av de åtta ledare som intervjuats så anser alla att det har någon i deras organisation som det 

kan vända sig till för att få hjälp och stöd i situationer då ledaren känner att den egna 

kompetensen ej räcker till. Det handlar om kollegor på orten eller på andra orter, 

verksamhetens chef, personalchefen samt olika tjänstemän som kan vara kopplade till 

organisationen. Även konsulter utifrån är köpta in i väldigt komplicerade ärenden. Samtliga 

anser att det är av vikt att kunna bolla olika frågor för att i vissa fall få en annan bild av 

problemet. 

 

7.4. ANALYS 

  

Studien påvisar att så länge det finns människor så kommer det alltid att finnas konflikter. 

Respondenterna upplever att själva ordet konflikt är ett starkt och hårt ord som många gånger 

används fel, då det kan handla om missförstånd, oklarheter och mindre gräl. Detta 

överensstämmer inte riktigt med vad Maltèn (1992) och Granér (1994) tar upp angående 

konflikt, då de anser att även mindre sammandrabbningar är en konflikt på grund av att vi har 

olika kunskap och erfarenhet, vi tolkar och värderar olika omständigheter olika, våra behov, 

personligheter och vårt bemötande är olika. Så fort det blir meningsskiljaktigheter så är det en 

konflikt som kan vara både mindre eller större.  

 

Samarbete leder många gånger till förvirring, friktion och frustration. Det framkommer i 

studien att utan konflikt blir det ingen utveckling. Konflikter kan vara både berikande och få 

människor att växa vilket överensstämmer med Granér (1994) då han tar upp att konflikter är 

nödvändiga och kan vara all utvecklings drivkraft. Utan konflikter skulle det inte finnas 

någon anledning att försöka hitta nya vägar. De positiva effekterna av en konflikt märks mer 

långsiktigt medan de negativa effekterna ofta uppstår i konfliktens närhet. De negativa 

effekterna tror vi såsom Granér (1994) kan minskas om man kan hantera konflikten på rätt 

sätt. Då kan man även lättare ta till sig de positiva effekterna av en konflikt. Vi anser därför 

att kunskaper angående konflikter är viktigt både för ledare och medarbetare vilket bekräftas i 

konfliktkunskapens A B C av Galtung (2000).  
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Vi ser i studien att det är av vikt att man lär sig i en organisation att se på konflikter som en 

möjlighet istället för ett problem, vi anser att man genom detta lättare kan hantera och få ut 

något konstruktivt av konflikter. Som en respondent uttryckte det, ”konflikt är som ett 

hälsotecken”. Ju mer vi tänker på det, så inser vi att det ligger mycket i det uttrycket.  Ofta 

handlar det om ledarnas inställning och attityd till konflikt och konfliktsituationer. Samtliga 

respondenter anser att konflikter är en ofrånkomlig del av livet och något som är vardagsmat 

för en ledare idag. För att konflikthanteringen ska gå så smidigt som möjligt krävs det att man 

försöker hitta själva sakfrågan i konflikten, det är även något som författaren Galtung (2000) 

vill ta fasta på i konfliktkunskapens A B C som är en metod som används över hela världen i 

allt från små till väldigt stora konflikter. Vi ser också att det är viktigt att arbeta för glädje på 

arbetsplatserna. Idag är verksamheterna så slimmade och effektiviserade att det ofta inte finns 

tid och möjlighet till alltför mycket samvaro och trivselskapande aktiviteter. Det har 

framkommit att många arbetsplatser idag inte tar upp alla konflikter, detta kan till stor del 

bero på upplevelsen av för stor arbetsbelastning, vilket innebär stress och ständig frustration, 

att få känslan av att inte hinna med alla saker som överensstämmer med vad De Klerk(1991) 

tar upp att det många gånger saknas tid, ork och resurser, med detta finns en risk i  att många 

bra idéer går förlorade i det tysta. 

 

Studien påvisar att konflikter ofta är en återkommande del i arbetslivet som förekommer idag 

mer eller mindre på alla arbetsplatser. Dessa påverkar arbetsklimatet både positivt och 

negativt.  Resultatet stödjer även det Svedberg (2003) diskuterar om FIRO-teorin och att 

grupperna går igenom olika utvecklingsstadier hela tiden som gör att konflikter ofta dyker 

upp. 

 

7.5. HANTERA KONFLIKTER. 

 

Samtliga agerar på något sätt på en gång då det får vetskap om att det är konflikt. Alla menar 

att det viktigaste är att få till en kommunikation för att kartlägga problematiken. Några 

betonar att det lärt sig med åren att ha lite is i magen då man fått vetskap om konflikt av 

mindre allvarlig art, visar det sig att det är en riktigt allvarlig konflikt handlar det direkt. En 

respondent säger: 
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”När jag började jobba så agerade jag mera snabbt och försökte hitta lösning 

snabbt, men tror att jag idag mera är kylig och avvaktande och funderar för att 

hitta en så bra lösning som möjligt” (Respondent F 2007) 

 

Alla anser att det bästa verktygen en ledare har för att upptäcka konflikt och oroligheter är 

sina öron och ögon samt fingertoppskänsla, ofta känner ledarna på sig att något är galet då det 

kommer in i en personalgrupp där allt inte står rätt till. Det finns en hel del varningssignaler 

som en ledare måste ha i bakhuvudet. 

 
”Det ser man, det känner man i atmosfären, i arbetsklimatet, det märker man om 

någon är missnöjd över något. Och sättet hur engagerade personerna är, hur 

man tilltalar, kommenterar, ja det märks ganska fort om något ligger och pyr” 

( Respondent H 2007) 

 

En av respondenterna tycker att det är väldigt viktigt med den inbyggda känslan, att man 

reagerar när man känner att något inte stämmer. Är det en anställd som inte mår bra under en 

längre tid kan det smitta av sig till andra och till slut bli ett större problem. Respondenten 

anser också att det är väldigt viktigt med ett öppet klimat och att anställda bryr sig om 

varandra så man vågar ta upp problemet i grupp eller med chefen om man känner att en 

arbetskollega inte mått så bra under en längre tid. Samtliga tror inte att alla konflikter 

kommer ledaren tillkänna. Det mindre konflikterna stannar och löses ofta i personalgruppen, 

många tror att det finns konflikter som det aldrig får vetskap om, och att det ibland hinner gå 

lång tid innan det får vetskap att det varit mindre konflikter, ofta kommer sådant fram vid 

medarbetarsamtalen. Större konflikter kommer alltid fram till ledarna på ett eller annat sätt, 

det kan vara att ledaren får känslan av att något är fel, det kan vara någon anställd som 

berättar, gruppen tar upp problematiken på en personalträff eller att den enskilde själv 

kommer till ledaren och berättar, det är dock mer sällan. En berättar hur denne brukar hantera 

situationer då denne känner att något är galet i arbetsgruppen: 

 
”Jag sitter och avvaktar och tittar och man lyssnar och man kollar av och ibland 

kan jag få lite is i magen och tänka att jag kanske inte tar upp något nu, men då 

besöker jag oftare den personalgruppen, kollar av hur det verkar… det är 

jätteviktigt att vara lyhörd och lyssna och inte bara dundra in” 

                         ( Respondent E. 2007) 
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Samtliga anser att man kan lära sig något av stora som små konflikter. En av respondenterna 

brukar använda sig av tankebilder i sitt samtal med personalgruppen eller i arbetslaget. Det är 

viktigt att lyssna av varandra och få höra hur andra har uppfattat situationen och säger så här: 

 
”Det finns ett hus i skogen i ett område, det finns träd omkring beroende på i 

vilken riktning från huset vi sitter, ifrån olika håll och tittar på den och får olika 

synvinklar. All har vi olika uppfattningar om huset, då du kan ha en uppfattning 

om huset som jag inte alls ser och det kan i värsta fall leda till en konflikt. Det 

råkar vara så lyckligt att i det där huset råkar finnas ett högt kalt berg och jag 

har fått möjligheten att sitta uppe på det berget i helikopterperspektiv och försöka 

se hela bilden” ( Respondent D. 2007) 

 

Flera försöker nyttja tillfällena vid konflikthantering så att det blir ett lärande samtal, så att 

alla känner att det går ut med större kunskap och lärdom än när man kom dit. Några tycker att 

det är bra om man i arbetsgrupperna lär sig se konflikter som en naturlig del av livet, något 

som finns mitt ibland oss, i vår vardag, i en arbetsmiljö, i en fritidsförening och så vidare. En 

av respondenterna berättar att det finns negativa saker med konflikter som ofta sätter djupa 

spår i människor, vilket gör att vi är rädda och försöker undvika konflikter. En respondent 

menar att: 

 
”Man har svårt att hitta en lösning och kanske till och med att man måste splittra, 

så att det blir ett större ingrepp i en arbetsgrupp, det vill säga att man måste 

flytta på någon person till en annan plats som alltid påverkar grupperna väldigt 

mycket”( Respondent G 2007) 

 

En anser att det är av vikt att man i slutfasen av konflikthanteringen sitter ner med 

arbetsgruppen och helt enkelt rannsakar sig själva och tillsammans i gruppen frågar sig varför 

blev det så här? Vad lärde vi oss av det här? En annan vill lyfta fram att man ur konflikter 

oftast kommer fram till andra perspektiv på saker och ting, ofta kan det vara något positivt. 

Respondenten brukar betona för arbetsgruppen att det inte behöver vara rädda för konflikter, 

det är många gånger jobbiga men att det tillsamman är starka och kommer fram till många bra 

lösningar, bara man får tid på sig och anser vidare att det är viktigt att man som ledare är 

närvarande och att gruppen känner och vet det. 
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Det flesta anser att det försöker kommunicera öppet och ärligt. Ibland kan man ha vetskap om 

olika saker som tagits upp i till exempel ledningsgruppen, något som är på gång men inte 

ännu beslutat och som ledaren inte kan informera arbetsgruppen om. Vissa ärenden kan vara 

sekretess och ledaren kan inte i helhet prata om det för personalen. En av respondenterna 

anser inte att man som ledare alla gånger kan kommunicera öppet och ärligt. 

 
”Så öppen och ärlig som man skulle vilja vara är man inte. Det är väldigt 

jobbigt. Är du öppen och ärlig så kanske du skapar konflikter i onödan, det gäller 

att ha en balansgång där också”( Respondent H 2007) 

 

Ett par anser att man måste göra en bedömning och ha huvudet med sig. Det flesta anser dock 

att ärlighet är det som vara i längden men att det kan finnas situationer då man får ta till andra 

uttryck utan att namnge den person som framfört något, så använder man uttrycket ” att man 

fått signaler” En av respondenterna vill påstå att 99 av 100 konflikter idag handlar om dålig 

kommunikation. Och att det i dagens kommunikations samhälle är viktigt att alla lär sig att 

kommunikation innebär en aktivitet. Istället för att människorna agerar från ett troende eller 

vetande till att istället våga ta steget och fråga en gång för mycket än en gång för lite. På det 

sättet tror man att många konflikter av bagatell art kan undvikas. 

 

Några menar att det är viktigt med demokratiska miljöer där människor får komma till tals 

och att man är mån om vilket klimat som finns. Att alla människor behöver bekräftelse och 

vara synliga, det är ledarens ansvar. Man vill även framhålla att samarbete bygger på 

relationer, att ha tid gemensamt, samkväm, lära känna varandra, trivsel tid och se lite mer än 

en yrkesperson.  En av respondenterna anser att det är viktigt att arbeta för glädje och att ett 

gott skratt ibland kan ha sin plats mitt i allvaret. Samma respondent anser att det är viktigt 

med kända agendor, återkommande arbetsplats träffar, personalen ska veta vad som kommer 

upp, att det finns en mötesstruktur hur man ska fungera gemensamt. Det hjälper gruppen i 

organisationen att handskas med irritationsmoment som kan dyka upp i vardagen. Slutligen 

anser en respondent att det är viktigt att var och en på en arbetsplats måste komma fram till 

varför man är på en arbetsplats, det får inte vara acceptabelt att relationer mellan människor 

gör så att arbetet inte fungerar. 

 

 

 



    32 
  
 

7.6. ANALYS 

 
Resultatet från denna något begränsande studie antyder att ledare många gånger agerar utifrån 

en omedveten strategi för att hantera konflikter, mycket på grund av att det finns så många 

olika sorters konflikter vilket överensstämmer med vad Svedberg (2003) och Maltèn (1992) 

konstaterar i flertalet olika typer av konflikter där man resonerar att det vanligast 

förekommande konflikt typerna är, sakkonflikter där  personerna är oeniga om fakta, 

spelregler osv. Också rollkonflikter är vanliga i en organisation och uppstår lätt då man inte 

riktigt vet vem som ska göra vad. Personliga konflikter handlar helt enkelt om att inte våra 

personligheter överensstämmer, hur man än vill så kan inte alla arbeta tillsammans detta kan 

bli till en väldigt allvarlig och traumatisk konflikt och leda till bland annat mobbning.  Vilket 

även Sorensen och Grimsmo (2001) diskuterar att mobbning kan vara en dramatisk form av 

de varma konflikterna. 

 

Genom vår studie har vi sett att det är av vikt att man skapar ett förtroende i hela 

arbetsgruppen, mellan ledare och medarbetare. Att det är ett öppet tolererande klimat där man 

kan vädra sina åsikter, både positiva och negativa. Vi anser att det blir lättare för en ledare att 

tidigt upptäcka problem som kan växa till konflikt om man försöker ha ett öppet klimat vilket 

även bekräftas av Nilsson och Waldemarson (1994) och Granér (1994) som tar upp vikten av 

kommunikationens betydelse vid ett socialt samspel.  

 

Positivt i studien var att några av ledarna visade intresse och engagemang när det gäller att 

försöka hitta olika lösningar till de konflikter som dyker upp och kommer ledaren till 

kännedom. Många av ledarna har som mål att medarbetarna själva skall komma till insikt och 

hitta olika lösningar, ledaren har i detta en viktig roll i att stötta och coacha medarbetarna.  

Även författarna Yukl, (1998) Hendel, (2005) Lennèer-Axelsson och Thylefors (1996) lyfter 

fram vikten av ledarstil och vad som kan påverka medarbetarnas delaktighet. Det 

framkommer även att det är viktigt att man gemensamt i verksamheten bygger upp en 

relationsinriktning, en trygghet och öppenhet. Det är viktigt med kända agendor och 

återkommande arbetsplats träffar. Personalen ska veta vad som kommer upp på träffarna och 

det ska finnas en mötesstruktur. Det hjälper gruppen i organisationen att handskas med 

irritationsmoment som kan dyka upp i vardagen. Vi ser även att det finns situationer där 

ledaren måste vara väldigt flexibel i sin ledarstil för att kunna utföra ett bra ledarskap.  
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En skillnad som framkommit är att de ledare som inte har så lång arbetslivs erfarenhet är 

mera angelägna att snabbt ingripa vid konflikter, medan ledare med längre erfarenhet väntar 

och har mera is i magen, vilket kan vara både på gott och på ont. Vi anser att det är en väldigt 

viktig aspekt vid en konflikts utveckling att ledaren kan hantera sina egna känslor, då ledaren 

genom sin egen reaktion och sitt eget agerande ofta kan påverka resten av arbetsgruppen.   

 

Studien visar att alla konflikter i en arbetsgrupp ej alltid når fram till ledaren. Mindre 

konflikter löses i själva arbetsgruppen. Större och mer svårlösta konflikter kommer alltid upp 

till ledaren. Studien har även påvisat att en fungerande kommunikation är bland det viktigaste 

för att försöka hitta lösning på en konflikt, bland annat för att ledaren ska lära känna sina 

medarbetare och få en förståelse av vad som kan dölja sig bakom medarbetarnas reaktioner. 

Utan en fungerande kommunikation kan det blir svårt för arbetsgruppen att förstå och ta till 

sig verksamhetens mål, vilket kan skapa osäkerhet och en grogrund för konflikter. Granér 

(1994) illustrerar kommunikationen på ett intressant och enkelt sätt, helt enkelt som ett 

blodomlopp, vilket är en bra och beskrivande förklaring om vikten av en fungerande 

kommunikation. 

 

Studien visar att det i teorin finns strategier av varierande karaktär för hantering av konflikter. 

Dessa är i fler fall en kategorisering av olika beteenden som används vid konflikthantering 

och inte ett praktiskt verktyg. När ledaren ställs inför mellanmänskliga eller etiska problem är 

det deras värderingar och det egna omdömet som styr handlandet. Detta överensstämmer med 

Lenneèr, Axelsson & Thylefors (1996) som för ett resonemang om motstridiga värden och 

etiska principer. De anser att vare sig de etiska principerna eller några regler, strategier för 

konflikthantering kan ge det rätta svaren på upplevda problem, men däremot kan de vara ett 

stöd i hanteringen av konflikter. 

 

 

8. SLUTSATSER 

 

Studien har inriktats på ett för många laddat ämne, konflikt. I många hänseenden ser arbetet 

med konflikt ganska olika ut i de studerade verksamheterna, både då det gäller resurser, 

kunskap och erfarenheter. Denna studie visar att ledarna i överlag är välutbildade, engagerade 

och arbetar för en fungerande verksamhet. En känsla som vi fick då vi analyserade resultatet 

var att några av respondenterna svarat lite med distans till konflikt och konflikthantering, det 
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verkar som om konflikter är någonting man har lite distanserat förhållningssätt till. Några av 

respondenterna känner obehag och uppfattar konflikt och konflikthantering som något svårt. 

Vi har fått ta del av många intressanta samtal, diskussioner och få ta del av värdefulla 

kunskaper och erfarenheter. Förhoppningen är att vår studie och tidigare undersökningar visar 

att arbetsgivare idag har mycket att vinna, genom att satsa på att förebygga och ta tag i 

konflikter genom att utveckla kommunikationen, utbilda medarbetare i mellanmänskliga 

relationer, ledarskap, konflikthantering, etik, medling och arbeta med att förstärka ledarnas 

självkänsla. Det huvudsakliga resultatet visar att det är av vikt att lära sig i en organisation att 

se på konflikter som en möjlighet istället för ett problem. Därav har vi lättare att hantera och 

få ut något konstruktivt av konflikter. 

  

Det har med denna studie blivit mer påfallande för oss hur viktigt det är att arbeta med 

informationsteknik. När informationen måste gå i flera led är det lätt att viss information 

glöms bort eller försvinner på vägen. Det kan också hända att den misstyds och inte kommer 

fram i samma form som det var tänkt. Det kan också hända att informationen når fram för 

sent och allt detta kan vara en grogrund för konflikt.  

 

Något som framkom var åsikter om att det faktiskt kunde vara svårt att veta vad man hade att 

vänta sig i jobbet som ledare när det gäller konflikter. Ett förslag skulle därför kunna vara att 

sammanställa någon form av handlingsplan eller en vägledning om hur man kan hantera olika 

konflikter. Detta kan vara ett viktigt stöd för att kunna lösa till exempel samarbetsproblem i 

ett tidigt skede. En olöst arbetskonflikt ställer ofta till det både för individ och för 

arbetsplatsen, vilket kan leda till sämre effektivitet och kreativitet, personligt lidande och 

dåligt klimat på arbetsplatsen. 

 
 

8.1. FRAMTIDA FORSKNING. 

 

En intressant aspekt som vi kunde se var att de ledare som hade mest medarbetare visade sig 

vara kvinnliga ledare, är det en slump att det blivit så eller är det ett medvetet val? Det vore 

intressant med en fortsatt studie där man kunde studera kvinnligt och manligt ledarskap 

utifrån antalet medarbetare. Fler tankar som väckts under denna studie är en fortsatt större 

studie där man intervjuar både medarbetare och deras ledare angående deras tankegångar, 

upplevelser samt likheter och olikheter när det gäller konflikter och konflikthantering. Det 
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skulle även vara väldigt spännande att studera vad det egentligen är i själva konflikten som 

skrämmer? 
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Bilaga 1.  
 
Infobrev 
 
Hej ! 
 
Vi heter Pia Lindström och Åsa Niemi. Vi studerar på breddmagisterprogram i pedagogiskt 
ledarskap vid Luleå tekniska universitet. 
 
I utbildningen ingår det att skriva en D-uppsats på 10 poäng. Vi har valt att skriva om hur 
arbetsledare hanterar och tar tag i konflikter som uppstår i arbetsgruppen. 
 
För att få ökad kunskap inom detta område vill vi gärna ta del av dina erfarenheter. Vår 
förhoppning är att vi få göra en intervju. 
 
Deltagandet är givetvis frivilligt men vi ser gärna att just du väljer att medverka. Alla 
uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. att det som framkommer under intervjun 
inte kommer att kunna knytas till någon enskild person. Vår förhoppning är att intervjun 
kommer att utföras under vecka 10-12 på avtalad tid och plats. Vi önskar gärna banda in 
samtalet. Vi beräknar att intervjun tar ca 40-60 min. 
Du kommer att få ta del av uppsatsen då den är färdig, om så önskas. 
 
Om du undrar över något mer gällande detta kan du vända dig till någon av oss. 
 
 
 
 
Vänligen ! 
 
 
………………                  ……………………. 
Åsa Niemi                          Pia Lindström 
070-31 31 866 070-36 25 742 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handledare: 
 
Börge Kristoffersen,  Trondheim, Norge. 
Kjell Johansson, Luleå tekniska universitet. 
 
Institutionen för utbildningsvetenskap 
Luleå tekniska Universitet 
Tel: 0920- 49 10 00 vx 
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Bilaga 2  
 
Intervjuguide 
 
Intervjufrågor för D-uppsats, 2007 

 

 
1. Man / Kvinna ? 

2. Hur länge har du arbetat som arbetsledare/enhetschef  ? 

3. Ca Hur många anställda har du? 

4. Vad har du för utbildning ? 

 

 

5. Vilken betydelse anser du att ledarskapet har i din organisation ? 

6. Hur tycker du att en bra ledare skall vara ? 

7. Vilken betydelse har bemötandet från ledaren till sina medarbetare? 

8. Vilken betydelse har den information / informationsteknik som ledaren har ? 

 

 

9. Vad tänker du på när du hör ordet konflikt ? När är det konflikt ? 

10. Vilken betydelse har konflikt för dig ? ( utmaning, avvaktande, rädd, sopa under 

mattan, tar tag i direkt) 

11.  Hur upplever du konflikter ? Positiva / Negativa 

12. a. I vilken utsträckning upplever du att det finns konflikt i arbetsgruppen.  

b.I vilken utsträckning upplever du att det finns konflikt mellan ledare och 

arbetsgrupp ?         

c.I vilken utsträckning upplever du att det finns konflikt mellan ledare och 

anställd ? 

13.  Finns någon handlingsplan vid konflikter ? 

14.  Har du fått någon utbildning/kurs under de senaste åren angående 

konflikthantering ? När? Var ? Hur? 

15.  Har du som ledare någon i din organisation som du kan vända dig till för att få 

hjälp och stöd i svåra situationer då du känner att din kompetens ej räcker till? 

16.  Anser du att du har tillräcklig utbildning /erfarenhet för att hantera konflikter? 
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17.  Hur tar du tag i konflikter ? Berätta 

18.  Kommer alla konflikter inom arbetsgruppen upp till dig ? Vad gör du då ? 

19.  Hur upptäcker du att det finns konflikt någonstans i arbetsgruppen eller mellan 

olika personer osv ? 

20. Hur ska du göra för att sanbbt upptäcka konflikt eller början till konflikt, vilka 

verktyg har du ? 

21. Anser du att man kan lära sig något av konflikter, i så fall vad och hur? 

22.  Anser du att du som ledare kommunicerar öppet och ärligt? 

23. Hur ska du som chef hantera konflikt mellan dig och någon medarbetare? 

 

 

- Utveckla 

- Berätta mer 

 

- Finns det något mer du skulle vilja tillägga ? 

Vi tackar så hjärtligt för din medverkan !  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


