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Abstract	  

This study shows how different conflict resolution strategies and styles are used and how they 

affect the employees in a workplace. Previous research has shown five styles which are 

commonly used by supervisors to solve conflicts between employees. The present study takes 

place in a headquarter of a company in Sweden which provides customer service in the 

department of sales. Two supervisors and five employees has been part of an interview research 

and the purpose is to find out what conflict resolution strategies are preferred by both 

supervisors and employees at the office. This research also shows the knowledge supervisors 

have about conflict resolution and what they are doing to prevent conflicts from happening. The 

material is analyzed using grounded theory which resulted in five different categories, 

communication, trust, knowledge, rules and guidelines and workplace environment.  

 

Keywords: Conflict, conflict management, conflict resolution, conflict solving, leadership, 

workplace, konflikt, konflikthantering, ledarskap.   
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1   Inledning	  

En examen närmar sig och valet av framtida arbete är i hög grad aktuellt. Mitt intresse ligger 

inom arbetslivspedagogiken och ambitionen är att få någon form av personalansvar. Det kan 

innebära att jobba på en Human Resources avdelning alternativt en chefsroll med 

personalansvar på ett företag. Med tanke på detta är det av mitt intresse att skriva en 

kandidatuppsats inom området arbetslivspedagogik. En del i arbetet som personalansvarig är 

att se till att personalen trivs och mår bra. Det betyder således att man som personalansvarig 

kan behöva hjälpa till att lösa konflikter mellan medarbetarna och arbeta förebyggande för att 

konflikter inte ska uppstå. Detta för att personalen ska kunna trivas så bra som möjligt.   

 

Enligt mig är konflikthantering något som behöver lyftas och något som jag som 

personalansvarig kommer ta på stort allvar. Konflikter är av erfarenhet något som förekommer 

i mindre eller större utsträckning på alla arbetsplatser. Det är även enligt min upplevelse och 

erfarenhet något som personer med personalansvar borde veta mer om. Jag ser att en ökad 

förståelse och kunskap om konflikthantering skulle gynna såväl medarbetare som chefer på 

åtminstone det företag jag jobbar på. Målet med denna studie är att komma fram till hur 

kunskapen kring konflikthantering ser ut hos chefer på ett visst företag och vilka strategier som 

är populära hos ledare och medarbetare på företaget. Det är även en del av målet att belysa vad 

som görs i förebyggande syfte för att minska konflikter mellan medarbetare.  

 

I den tidigare forskning som har bearbetats inom området beskrivs fem konflikthanterings-

strategier som är vanligt förekommande bland chefer. I den här studien kommer det bli klart 

vilken eller vilka av dessa strategier som används av chefer på företaget studien utförs på. Inför 

denna studie har ett flertal artiklar granskats inom området vilket har lett till studiens precisa 

syfte. Intresset för konflikthantering fanns redan där men de konkreta frågeställningarna har 

växt fram parallellt med den kunskap som framstått genom att söka och läsa vetenskapliga 

artiklar. 

 

1.1   Uppsatsens	  disposition	  
Till att börja med presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar. Därefter ges en bakgrund 

till ämnet och en översikt av hur den tidigare forskning ser ut för att komma fram till var 

forskningen befinner sig och få stöd till min egen studie. Detta följs av metodavsnittet där 
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studiens tillvägagångssätt noggrant beskrivs. Sedan är det dags för resultatdelen där den 

insamlade datan analyseras för att svara på studiens syfte och frågeställningar samt redovisar 

studiens resultat. Uppsatsen avslutas med en diskussion där resultatet kopplas till tidigare 

forskning och återkopplas till studiens syfte. Här diskuteras även uppsatsens styrkor och 

svagheter samt en diskussion kring den metod som använts för att genomföra studien.  
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2   Syfte	  och	  frågeställningar	  	  

Syftet med denna studie är att genom semistrukturerade intervjuer ta reda på hur chefer på ett 

specifikt företag använder sig av konflikthantering, enligt deras erfarenheter. Såväl hur de 

själva, som chefer, upplever att de arbetar med konflikthantering både förebyggande och i 

efterhand, som hur medarbetarnas upplevelser ser ut inom området. Det betyder således att 

studien intresserar sig för hur både cheferna och medarbetarna upplever att konflikthantering 

tillämpas inom avdelningen. På grund av etiska skäl låter jag företaget vara anonymt och 

benämner det därför nedan som ”Företag x”. Syftet mynnar ut i följande två frågeställningar:  

 

Ø   Hur hanteras konflikter mellan medarbetare på Företag x och vad görs i förebyggande 

syfte för att minska konflikter enligt cheferna? 

Ø   Hur bör konflikter hanteras enligt medarbetarna och hur upplever de att cheferna arbetar 

med konflikthantering i nuläget?   
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3   Bakgrund	  	  

Det finns mycket forskning kring konflikthantering som område, denna studie är gjord inom 

det pedagogiska forskningsområdet och går under arbetslivspedagogik. I detta avsnitt 

presenteras vilken definition som används i denna studie av begreppet konflikt samt vilka 

konflikthanteringsstrategier som är centrala och som kommer användas genomgående i texten. 

Sedan ges en forskningsöversikt inom området där vetenskapligt granskade artiklar behandlas.  

 

3.1   Vad	  är	  en	  konflikt?	  
Thomas Jordan (2015) menar att konflikter är något som hör till vardagen och beskriver en 

konflikt i fyra led. Han menar att en konflikt uppstår när denna följd av tillstånd uppstår, till att 

börja med är det någon eller några som har önskemål som de ej är beredda att släppa. Detta följt 

av att dessa önskemål blockeras från att tillgodoses av en annan part, när viktiga önskemål är 

fortsatt blockerade bildas en frustration och detta leder i sin tur till att åtminstone en av parterna 

på något sätt agerar gentemot den andra parten. Jordan (2015) menar således att de fyra leden 

till en konflikt är önskemål, blockering, frustration och agerande. Jeannie Trudel och Thomas 

G. Reio Jr. (2011) har en liknande definition där de beskriver en konflikt som en process där en 

individ känner att en annan person har negativt påverkat något som betyder något för en. 

 

3.2   Konflikthanteringsstrategier	  
Manuel London och Gary Howat (1978) belyser relationen mellan fem olika 

konflikthanteringsstrategier och tre former av medarbetares engagemang. Denna artikel är 

skriven i slutet av 70-talet men den är fortfarande väldigt aktuell och intressant då andra artiklar 

från nutid behandlar samma typ av problem och begrepp, dessa fem konflikthanteringsstrategier 

beskrivs alltså i ett flertal vetenskapliga artiklar. En av fem konflikthanteringsstrategier som 

behandlas är withdrawal vilket innebär att dra sig tillbaka från konflikten, att fly situationen 

och undvika att hantera problemet. En annan strategi är smoothing vilket innebär att hitta 

gemensamma intressen och försöka bortse från det man är oense om. Begreppet compromise 

beskriver London och Howat (1978) som ett sätt att hitta en lösning som ligger mellan de två 

parterna i konflikten, en gemensam grund att stå på för att komma vidare. Detta kommer inte 

innebära att parterna får precis som de vill men det är ett sätt att gå vidare vilket kräver att man 

är villig att ta tag i problemet och gå vidare. London och Howat (1978) beskriver även forcing 

som en strategi för konflikthantering, detta betyder att man undviker konflikter genom att en 

person med hög status mer eller mindre tvingar dig att släppa det genom till exempel hot om 
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straff, såsom avskedning. Här används alltså makt för att undvika konflikter. Det sista begreppet 

som nämns är confrontation, detta betyder att man tar upp problemet, konfronterar och kommer 

fram till en lösning genom att uppmärksamma att problemet finns (London & Howat, 1978). 

Chris Bell och Fei Song (2005) menar att de mer dominerande konflikthanteringsstilarna är 

kopplat till att sätta sig själv i först hand medan de mer integrerande tyder på att sätta andra i 

första hand.  

 

3.3   Forskningsöversikt	  
Den tidigare forskningen finns till för att stödja resultaten i denna studie, för finna likheter 

alternativt skillnader mellan befintlig forskning och denna uppsats. Dessa artiklar har granskats 

och valts med syfte att vara till nytta för kommande resultatdiskussion. Det är alltså endast 

artiklar inom området för konflikthantering och som kan knytas till studiens syfte och 

frågeställningar. Med denna studie är i sin tur förhoppningen att chefer och ledare kan inspireras 

av resultaten, inte minst på det företaget där studien är utförd. Även att det kan bidra med idéer 

till fortsatta studier, jag återkommer med förslag till vidare forskning i uppsatsens avslutande 

avsnitt.  

 

Trudel och Reio (2011) testar tre olika hypoteser där det handlar om relationen mellan 

konflikthanteringsstilar och ohövlighet på arbetsplatsen. Mehmet Üstüner och Ali Kis (2014) 

bedriver frågan om relationen mellan kommunikationskompetens och organisatoriska 

konflikter. Üstüner och Kis (2014) menar att konflikter är ett organisatoriskt fenomen och vill 

därför undersöka vad det har för relation till andra organisatoriska fenomen som 

kommunikationskompetens.  

 

En studie visar hur konflikthantering fungerar i relation till uppgiftsprestanda och val av 

uppgifter. David Dignath, Andrea Kiesel och Andreas B. Eder (2017) beskriver även några 

strategier för att hantera konflikter. De talar framförallt om konfliktanpassning och undvikande 

av konflikter. Konfliktanpassning beskrivs som ett sätt att anstränga sig lite extra för att lösa en 

konflikt, att göra en anpassning. Undvikandet av konflikter är precis som det låter, att aktivt 

undvika konflikten och fly från på problemet i tron att det då kommer försvinna (Dignath m.fl. 

2017).   

Milda Perminiene, Roy M. Kern och Aidas Perminas (2016) menar att mobbing på arbetsplats 

är kopplat till såväl livsstilar som ledarskapsstilar. De menar dels att det har stor betydelse vilka 
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strategier som används vid hantering av konflikter i relation till de egenskaper som 

medarbetarna har och dess livsstil. Detta är direkt kopplat till mobbing och trivsel på en 

arbetsplats. Det innebär alltså att om en konflikt inte hanteras på rätt sätt och det leder till 

mobbning kan det enligt Permiene, Kern och Permias (2016) leda till att den utsatta råkar ut för 

större problem som depression, posttraumatiskt stressyndrom eller utmattning.  Karl Aquino 

(2000) beskriver samma konflikthanteringsstrategier som definierades i tidigare avsnitt och 

menar även han att olika typer av strategier påverkar huruvida man blir utsatt för mobbning 

eller inte på en arbetsplats. En anställd som kontinuerligt följer en ledare som är dominerande 

och hela tiden lyder dennes order har en större risk att bli offer för mobbing. Minst risk att 

utsättas för mobbing är enligt Aquino (2000) den som följer konfliktstrategin som handlar om 

att kompromissa. Det vill säga att den som löser en konflikt genom att hitta en lösning som 

ligger mellan de två parterna löper mindre risk för att utsättas för mobbning. Han belyser även 

att den chef som använder denna strategi har större chans att bli accepterad, är lättare att komma 

överens med och ses som rättvis. Aquino (2000) menar att utöver konflikthanteringsstrategierna 

har hierarkin stor betydelse för konflikter och mobbning. Organisatoriska förhållanden handlar 

mestadels om hierarki, makt och status och en person med makt och hög status löper mindre 

risk för att bli utsatt för mobbing (Auqino, 2000).  

Elfi Baillien, Katalien Bollen, Martin Euwema och Hans De Witte (2014) bedriver en liknande 

studie där relationen mellan mobbing och konflikthanteringsstrategier. Baillien m.fl. (2014) 

bekräftar det tidigare studier kommit fram till att strategin forcing har ett tydligt samband till 

mobbing. Att det är större risk att någon utsätts för trakasserier då denna strategi används medan 

risken är mindre om konflikter hanteras med inriktning på problemlösning. Detta kan bero på 

att forcing har visat sig vara en strategi där man fokuserar mer på sin egen personliga framgång 

än andras. Är man mer inriktad på problemlösning så är det oftast mer fokuserad på alla parter 

och har på så sätt lättare att komma överens med sina medarbetare (Baillien m.fl., 2014). 

Huruvida resterande konflikthanteringsstrategier är relaterat till trakasserier och mobbing på 

arbetsplatser är enligt Baillien m.fl. (2014) inte lika tydligt men viss forskning har visat att den 

som tar hjälp av yielding och avoiding, det vill säga, att använda ett undvikande beteende vid 

konflikter och att fly problemet istället för att hantera det, har större sannolikhet att bli utsatt 

för mobbing.  

Enligt Gerard A. Callanan, Cynthia D. Benzing och David F. Perri (2006) är konflikter 

oundvikligt i såväl arbetslivet som det sociala och forskning visar på att chefer spenderar stora 
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delar av sin arbetstid till konflikthantering. Jun Liu, Ping Fu och Songbo Liu (2009) menar att 

konflikter kan ha en motsägande effekt på sociala utbyten. På ett sätt kan konflikter resultera i 

bättre kvalitet på beslut då det innebär att olika åsikter framkommer och övervägs. Samtidigt 

kan det leda till att det blir personlig spänning mellan de inblandade vilket kan generera ångest 

då folk lätt blir känslomässigt involverade. Liu m.fl. (2009) menar således att konflikter har 

såväl positiva som negativa följder. De beskriver även vilka effekter uppgiftsrelaterade 

konflikter i jämförelse till personliga konflikter har på prestation. Här visar sig de 

uppgiftsrelaterade konflikterna ha ett positivt samband medan de personliga påverkar 

prestationen negativt (Liu m.fl. 2009). Isabel Dordio Dimas och Paulo Renato Lourenco (2015) 

menar att uppgiftsrelaterade konflikter i princip inte har någon påverkan på en grupps prestation 

alls. Däremot kan den typen av konflikt påverka gruppens effektivitet beroende på hur 

konflikten hanteras.  

Studiernas resultat visar en mängd intressanta relationer mellan konflikthantering och olika 

typer av arbetsförhållanden. Resultaten visar en skillnad mellan de anställda och deras 

ledare/chefer. Enligt London och Howat (1978) har de anställda en större tendens att dra sig ur 

konflikter än cheferna. Det finns även en negativ relation mellan de anställdas engagemang till 

såväl yrket som till gemenskapen och sannolikheten att använda withdrawal som lösning till en 

konflikt. Hos cheferna är det endast en negativ relation mellan engagemanget för gemenskapen 

och withdrawal. Resultaten visar alltså att det finns en koppling mellan engagemang och 

konflikthantering. Studier visar även att ett organisatoriskt engagemang ökar sannolikheten att 

konfrontera i en konflikt (London & Howatt, 1978).  

 

Vidare visar studier att ohövlighet på arbetet har en positiv relation till dominerande 

konflikthanteringsstilar. Det vill säga att en som har en dålig inställning och attityd på 

arbetsplatsen använder sig sannolikt av exempelvis forcing som strategi för att hantera en 

konflikt (Trudel & Reio, 2011).  

 

Det är tydligt i flera studiers resultat att kommunikation är en viktig faktor för konflikthantering. 

Bättre kommunikation på en arbetsplats förenklar konflikthanteringen (Robinson m.fl. 2014). 

Enligt Üstüner och Kis (2014) är kommunikationskompetens starkt relaterat till konflikter. Hög 

kompetens inom kommunikation resulterar i en tydlig förminskning av konflikter. 

Kommunikationskompetensen är framförallt kopplat till konflikter mellan medarbetarna på 

arbetsplatsen (Üstüner & Kis, 2014).   
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4   Metodologi	  

Detta avsnitt är beskrivande för hur uppsatsen är utförd, vilken forskningsansats studien har, 

vilken metod som använts, hur urvalet skett, analysens utförande beskrivs och olika faktorer 

som validitet, reliabilitet och etiska överväganden diskuteras. 

 

4.1   Metodologiskt	  perspektiv	  

Denna studie är inspirerad av grundad teori men kommer inte följa forskningsansatsen fullt ut. 

Med de riktlinjer som finns för denna kandidatuppsats går inte alla kriterier för grundad teori 

att uppfylla.  Enligt Robert Thornberg och Karin Forslund Frykedal (2015) är grundad teori en 

forskningsansats som fokuserar på sociala interaktioner och händelser. Det är en lämplig ansats 

då man ska framställa teoretiska modeller med data som grund för att kunna förstå och hitta en 

förklaring till det som studeras. I detta fall kommer en teoretisk modell inte framställas. Studien 

utgår även från en teoretisk bakgrund, det vill säga, de olika konflikthanteringsstrategier som 

beskrivs i bakgrunden. Den teoretiska bakgrunden finns till för att kunna se kopplingar i 

studiens resultat och befintlig forskning. Att förhålla sig till en teoretisk bakgrund strider mot 

grundad teori men som tidigare nämnt följs inte forskningsansatsen till punkt och pricka. Det 

som framförallt görs enligt grundad teori är själva analysprocessen, denna process beskrivs i 

avsnittet nedan.  Thornberg och Frykedal (2015) menar att det inom grundad teori är 

fördelaktigt att varva insamling av data och analys av data. Detta skulle kunna betyda i mitt fall 

att jag gör ett par intervjuer, analyserar det materialet för att få nya idéer och frågor till den 

fortsatta insamlingen av data. Detta kräver att jag som intervjuperson behöver kunna vara 

flexibel med datainsamlingen. Thornberg och Frykedal (2015) menar även att man kan behöva 

vara beredd att blanda datainsamlingsmetod. Då denna studie är mycket tidsbegränsad kommer 

endast en metod för datainsamling användas och det parallella arbetet med datainsamling och 

analys kommer vara begränsat.  

 

4.1.1   Analysprocessen	  

När man analyserar ett material enligt grundad teori är det till att börja med viktigt att fråga sig 

vad det är som händer. Det vill säga att finna intresse för vad det är som faktiskt händer och 

vad som är det huvudsakliga problemet i den insamlade datan. Detta ska finnas i åtanke hela 

tiden, under hela analysprocessen ska man alltså utveckla kunskapen kring aktörernas huvudbry 

(Thornberg & Frykedal, 2015).  
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Själva analysprocessen består av olika steg av kodning, de två grundläggande stegen är 

substantiv kodning och teoretisk kodning. Att koda materialet innebär att ta fram kategorier och 

begrepp i datamaterialet som är representativt och centralt i det som framkommit från 

deltagarna. Det första steget av kodning är substantiv kodning vilket innebär att upptäcka koder 

i materialet genom att ligga nära den insamlade datan i sitt analysarbete.  Substantiv kodning 

består i sin tur av två steg, öppen kodning och selektiv kodning (Thornberg & Frykedal, 2015).  

 

Thornberg och Frykedal (2015) menar att man vid öppen kodning ska ställa öppna frågor till 

det insamlade materialet. Det handlar om att hitta de betydelsefulla enheter i sin data när man 

går igenom texten ord för ord eller mening för mening. Detta kan exempelvis göras genom att 

markera ord eller meningar i texten som är relevanta och centrala då man noggrant läser igenom 

materialet. När man gör den öppna kodningen bör man enligt Thornberg och Frykedal (2015) 

gå igenom materialet relativt fort för att undvika att haka upp sig på något. När dessa koder 

skapats ska de jämföras för att komma fram till vilka som hör ihop och hur, samt vilka som inte 

hör ihop. Efter detta kan det hända att man upptäcker att information saknas in materialet och 

kan då behöva samla in data på nytt. Vartefter man grupperat koderna skapas kategorier och 

dessa kategorier blir till då man definierat koderna, det innebär således att man sätter ord på 

vad koden har för betydelse. Denna typ av kodning är en ständigt jämförande process 

(Thornberg & Frykedal, 2015). 

 

När den öppna kodningen är bearbetad är det dags för den selektiva kodningen. När denna görs 

analyserar man inte längre allt möjligt utan fokuserar på sådant som är mest centralt och 

framkommer mest. Här är det alltså tillfälle att få fram kärnkategorin och sådant som kommer 

få representera resultatet. I den selektiva kodningen avgränsas och styrs således analysen av 

kärnan i materialet. Det är även viktigt att fråga sig vilka andra koder och kategorier som är 

intressanta att analysera vidare som kan vara bakgrund till kärnkategorin (Thornberg & 

Frykedal, 2015). 

 

När den öppna och den selektiva kodningen är gjord har det framkommit så kallade substantiva 

koder. Nästa steg blir då att göra en teoretisk kodning, här ska det begreppsliggöras hur de 

substantiva koderna hänger ihop med varandra med syfte att bilda en teoretisk modell av dem. 

De teoretiska koderna blir således beskrivande termer för tänkbara relationer mellan de 

substantiva koderna. Det är i det här steget viktigt att ha bred kunskap om olika teoretiska koder 

för att lyckas göra kodningen på ett bra sätt. Vid den teoretiska kodningen skapar man 
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kodfamiljer, detta styrs av de koder och den kärnkategori som framkommit av den substantiva 

kodningen (Thornberg & Frykedal, 2015). I denna studie har grundad teori som tidigare nämnt 

inte följts fullt ut och en av delarna som faller bort från analysprocessen är den teoretiska 

kodningen. Syftet i denna studie är inte skapa en teoretisk modell och därför utelämnas det 

steget från analysen.  

 

Martyn Denscombe (2009) menar att det viktiga inom grundad teori är att hitta kärnelement i 

data. Centrala begrepp och återkommande teman plockas ut för att skapa koder och kategorier. 

Dessa jämförs för att hitta gemensamma kategorier, vissa delar kanske svarar på samma fråga 

eller beskriver samma känsla. Grundad teori går ut på att konstant jämföra och på så sätt hela 

tiden hitta nya kategorier, koder och teman som kontrolleras med de redan befintliga 

versionerna (Denscombe, 2009). Exakt hur analysprocessen gått till i denna studie beskrivs 

vidare i resultatavsnittet. 

 

4.2   Datainsamlingsmetod	  

Jag har kommit fram till att den mest passande metoden för att ta reda på studiens 

frågeställningar är att göra en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer. Vid en 

semistrukturerad intervju har intervjuaren, i det här fallet jag, en förberedd lista med ämnen 

som ska tas upp samt frågor som ska besvaras. Detta är dock bara riktlinjer, intervjuaren har 

fortfarande möjlighet att vara flexibel med ordningsföljden samt följdfrågor och så vidare. Det 

gör att intervjupersonen har möjlighet att utveckla idéer och tala mer om de ämnen som tas upp 

av intervjuaren. Intervjupersonens svar blir på så sätt öppna och denne kan utveckla sina 

synpunkter (Denscombe, 2009). Denscombe (2009) menar även att personliga intervjuer är 

fördelaktigt då det är lätt att arrangera och lätt att kontrollera. Detta är viktigt för mig då tiden 

för min studie är väldigt begränsad. En personlig intervju är en form av semistrukturerad 

intervju där det sker ett möte mellan forskaren, det vill säga jag, och en informant, det vill säga 

intervjupersonen.   

 

Intervjuerna för denna studie utfördes på kontoret där respondenterna arbetar. För att underlätta 

för alla var det lättast att boka in intervjuerna på deras arbetsplats då de inte hade några problem 

att smita iväg från skrivbordet en stund eftersom tiden var bokad i förväg. Varje intervju 

inträffade i enskilt rum och efter tillåtelse från varje deltagare spelades de in på en ljudfil för 

att göra det möjligt att transkribera i efterhand. Intervjuerna styrdes av två olika intervjuguider, 
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en för cheferna och en för medarbetarna med cirka tio frågor per intervjuguide (Se bilaga 1 & 

2). Guiden hjälpte mig att komma igång med intervjuerna och var bra att ha med sig för att inte 

missa någon viktig fråga. En hel del följdfrågor ställdes, dessa var olika för respektive intervju 

beroende på hur intervjupersonen svarade på frågorna. Intervjuerna tog mellan 25 och 45 

minuter och tillsammans med följdfrågorna ställdes 15–20 frågor per intervju. Transkriberingen 

utfördes sedan genom att ordagrant skriva ned vad som sades på intervjuerna. Det betyder alltså 

att alla intervjuer skrevs ord för ord, utan att utelämna någon information. 

 

4.3   Urval	  
Intervjuerna har utförts på två gruppchefer samt fem medarbetare på samma avdelning. Dessa 

personer är utvalda på grund av att syftet kräver att jag får såväl chefernas perspektiv som 

medarbetarnas. På avdelningen är det cirka 20 procent kvinnor, därav har jag intervjuat en 

kvinna och fyra män av de anställda, detta är alltså representativt för de som jobbar på 

avdelningen. Chefernas representanter bestod av en man och en kvinna. Enligt Denscombe 

(2009) är det vanligt att intervjupersonerna väljs ut medvetet på grund av att de passar väl in, 

att de har en särskild position och något speciellt att bidra med. Vilket företag som valdes till 

undersökningen är utvalt på grund av att det var lättillgängligt då jag har kontakter som kunde 

hjälpa mig att komma åt villiga intervjupersoner. Personerna valdes endast ut med den grund 

att de har den rätta typen av anställning, det vill säga, två med personalansvar och fem stycken 

medarbetare under cheferna på samma avdelning. Urvalet styrs således av vilka som är 

tillgängliga utan att lägga värdering i hur pass väl de tros kunna svara på frågorna. Urvalet sker 

på detta sätt på grund av den begränsade tiden och resurserna till studien.  

 

För att boka in intervjuerna mailade jag samtliga intervjupersoner och beskrev vad jag studerar 

samt att min uppsats handlar om konflikthantering. Jag valde att inte ge mer information än så 

och att inte bifoga intervjufrågorna då jag ville ha spontana svar för att undvika 

intervjuareffekten. Denscombe (2009) menar att det finns en risk att en intervjuperson svarar 

på ett sätt som de tror att intervjuaren vill höra. Jag ville minska den effekten och ville därmed 

inte att de skulle ha tid att tänka igenom sina svar i förhand.  

 

4.4   Artikelsökning	  

För att hitta relevanta artiklar har specifika sökord använts för att göra sökningar i universitetets 

olika databaser, framförallt DIVA och Eric EBSCO. Sökorden som användes var Conflict, 



 

 12 

conflict management, conflict resolution, conflict solving, leadership, workplace, konflikt, 

konflikthantering och ledarskap. Artiklarna värderades genom att se till bland annat årtal, hur 

mycket andra artiklar har refererat till den samt den aktuella artikelns referenslista. För att söka 

vidare hittades även artiklar genom att titta på de artiklar som värderats som bra och använda 

artiklar från dennes referenslista.  

 

4.5   Validitet	  
Validitet handlar om trovärdighet och inom kvalitativ forskning gäller det att visa att den data 

som samlas in är korrekt och träffsäker (Denscombe, 2009). Denscombe (2009) menar dock att 

det är svårt för kvalitativa forskare att bevisa att informationen man tagit del av är helt rätt. Ett 

sätt att stärka sin data kan vara att använda fler metoder för att bekräfta sin data, det vill säga 

triangulering. Ett annat sätt kan vara att återvända till sina respondenter för att kontrollera 

informanternas trovärdighet, så kallad respondentvaliditet. Som tidigare nämnt är denna studie 

väldigt tidsbegränsad vilket gör att allt detta inte är möjligt att ha tid för. Det jag gjort för att 

öka validiteten var att ställa kontrollfrågor till respondenterna samt ge dem en chans att rätta 

sig och lämna egna kommentarer på slutet. På så sätt kan jag säkra att svaren de givit känns 

autentiska.  

 

Det kan diskuteras huruvida validiteten är hög i denna studie då det är svårt att veta om det 

respondenterna uppger stämmer mot verkligheten eller inte. Emellertid fokuserar denna studie 

på intervjupersonernas upplevelser vilket gör att intervjuer fungerar som metod. Hade syftet 

istället varit att ta reda på hur chefer faktiskt hanterar konflikter och inte hur de upplever att 

konflikter hanteras så skulle observationer vara lämpligare för att kunna stärka validiteten. 

Enligt Katrine Fangen (2005) är deltagande observationer fördelaktigt då man kommer mycket 

nära deltagarna och kan få tillgång till information som man kan gå miste om i en intervjustudie. 

Detta i kombination med att du som forskare ser hur deltagarna applicerar detta i verkligheten 

gör att validiteten kan bli högre än i en intervjustudie (Fangen, 2005). Men som tidigare nämnts 

är det upplevelserna som är väsentliga i denna studie och därav går syftet att uppfylla genom 

semistrukturerade intervjuer.  

 

4.6   Reliabilitet	  

Något man som intervjuare måste ta ställning till är den så kallade intervjuareffekten. 

Denscombe (2009) menar att intervjupersoner kan påverkas av den som intervjuar och ge olika 
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svar beroende på hur de uppfattar denne. Detta betyder således att datan påverkas av forskarens 

personliga identitet. Därför är det viktigt att jag som intervjuare visar mig neutral och inte tar 

ställning till det som sägs under intervjun, samt att jag presenterar mig på ett sätt som visar att 

jag är vänligt inställd och tillmötesgående. Detta gäller såväl beteende och språk som klädsel. 

Får respondenterna ett bra intryck av mig är det således större chans att de svarar ärligt och har 

en seriös inställning till intervjun (Denscombe, 2009).  

 

4.7   Etiska	  överväganden	  
Det är viktigt att intervjupersonerna är medvetna om villkoren inför intervjun och rätten de har 

som individ och deltagare i studien. Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014) menar att det 

finns fyra etiska riktlinjer att ta hänsyn till som forskare i en intervjuundersökning. Dessa är 

informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Detta innebär således 

att man som forskare har som skyldighet att informera intervjupersonerna om vad syftet med 

studien är, hur det är upplagt samt vilka risker och fördelar det innebär för dem att vara 

deltagare. Det innebär även att man kommer överens med deltagarna om hur det material som 

samlats kommer användas. Det betyder att den data som är privat, alltså sådant som kan vara 

känsligt för respondenten och som identifierar intervjupersonerna hålls hemligt. Deltagarna har 

alltså rätt att vara helt anonyma och det är viktigt att tänka över vilken data och information 

som ska vara åtkomlig för vem. Konsekvenser som riktlinje betyder att man som forskare 

behöver bedöma vilka konsekvenser en kvalitativ studie kan tillföra efter den eventuella skadan 

deltagarna kan orsakas och efter vetenskapliga fördelar som deltagandet ger. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att man ska ”göra gott” och således att risken för att intervjupersonen 

skadas ska vara så liten som möjligt. Slutligen är det viktigt att se över sin roll som forskare, de 

etiska beslut som görs under studien påverkar den vetenskapliga kvaliteten och hållbarheten i 

arbetet (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Detta har tillgodosetts under arbetet och jag har haft dessa riktlinjer med mig under studiens 

gång. Informanterna informerades om sina rättigheter innan jag påbörjade intervjuerna, 

samtliga personer kommer att vara anonyma och jag tydliggjorde att de när som helst kunde 

välja att avbryta sitt deltagande om de inte kände sig bekväma. Konflikthantering skulle kunna 

vara ett känsligt ämne för deltagarna och det är viktigt att de förstår hur deras svar kommer 

hanteras. Därför var jag noggrann med att tala om att studien kommer publiceras och att vem 

som helst kommer kunna läsa den men att såväl företaget som intervjupersonerna kommer vara 
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anonyma. Jag gav även samtliga deltagare möjligheten att läsa igenom och godkänna 

transkriberingen innan den användes till resultatbilden. Alla sju respondenter bekräftade att det 

de uppgett i sina intervjuer fick användas till uppsatsen utan att de läst igenom 

transkriberingarna.  

 

För att ta fortsatt hänsyn till intervjupersonernas anonymitet har jag i resultatdelen valt att 

benämna dem som Intervjuperson 1–7 där Intervjuperson 1 och 2 representerar de två cheferna 

och Intervjuperson 3–7 representerar resterande personer, det vill säga medarbetarna.  
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5   Resultat	  

I detta avsnitt presenteras resultaten från analysen som utförts på datamaterialet. Resultatet 

presenteras nedan med avsikt att ge svar på studiens syfte och frågeställningar. Detta avsnitt 

ska alltså svara på hur cheferna på Företag x upplever att de hanterar konflikter som uppstår 

mellan medarbetare samt vad de gör i förebyggande syfte för att minska konflikter på 

avdelningen. Vidare ger detta avsnitt en bild av medarbetarnas perspektiv och vilka sätt de anser 

vara bäst för att lösa konflikter. För att komma fram till resultatet har jag som tidigare nämnt 

analyserat datamaterialet med hjälp av grundad teori, hur processen gått till beskrivs nedan.  

 

5.1   Analysens	  utförande	  
Eftersom jag har två olika perspektiv att utgå ifrån, det vill säga chefernas och medarbetarnas 

blev analysen uppdelad i två olika analyser, analysprocessen såg likadan ut inom båda 

perspektiven och därför görs en allmän beskrivning kring hur båda analyserna gått till. Det 

första steget var substantiv kodning som i sig bestod av två steg, öppen kodning och selektiv 

kodning. Rent praktiskt innebar detta att det första jag gjorde var att läsa igenom varje 

transkribering flera gånger samt markerade det väsentliga i texterna som representerade 

intervjupersonernas åsikter. Vid det här steget markerades allt möjligt för att få en så bred bild 

som möjligt av datamaterialets innehåll samt att inte utesluta någon information. I den här delen 

av analysen så hittades betydelsefulla enheter genom att gå igenom transkriberingarna mening 

för mening. Detta gjordes utan att gå in för mycket på djupet, det vill säga att materialet lästes 

igenom ganska fort då jag inte ville haka upp mig eller fastna på vissa delar. Den första delen i 

den öppna kodningen resulterade i att jag hade en mängd markerade sektioner i materialet som 

skulle tittas närmre på. Dessa sektioner jämfördes sedan med varandra för att hitta vilka delar 

som hör ihop och vilka som skiljer sig. När de utvalda sektionerna definierades och grupperades 

fick de tillsammans bilda olika kategorier. Det blev till en början cirka tio kategorier från 

materialet från chefernas intervjuer och drygt tio från medarbetarnas intervjuer. Ett exempel på 

olika koder som slogs ihop till en kategori är feedback och utvecklingssamtal, vilka tillsammans 

fick gå under kategorin kommunikation.  

 

Vid det här laget är alltså den öppna kodningen gjord och nästa steg blev den selektiva 

kodningen. Då var det dags att titta närmre på kategorierna och hitta det som var det mest 

centrala, det vill säga att inte längre analysera allt i texten. Istället låg fokus på det mest centrala 

och få fram en kärnkategori i materialet. Denna del av analysen styrdes alltså av kärnan i 
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materialet samt efter syftet på studien. Detta betydde att vissa kategorier föll bort och några 

blev mer betydelsefulla. Denna process resulterade i fem kategorier vilka är kommunikation, 

tillit, kunskap, regler och riktlinjer samt arbetsmiljö. Tre av kategorierna var gemensamma för 

såväl cheferna som medarbetarna, resterande två kom endast fram av analysen på chefernas 

intervjuer. De två som endast gäller för cheferna var tillit och kunskap. Detta betyder således 

den ena analysen genererade fem kategorier och den andra tre. Kategorierna beskrivs var och 

en i kommande avsnitt.  

 

5.2   Chefernas	  perspektiv	  
Under denna rubrik beskrivs resultatet av analysen på chefernas intervjuer. Cheferna som 

deltagit i studien har ganska lika syn på konflikter och konflikthantering. I första delarna av 

kodningen fanns ett tiotal sektioner som utgjorde olika koder men när analysen började lida 

mot sitt slut hade fem kategorier framstått vilka blir det som får representera studiens resultat. 

Dessa kategorier beskrivs närmre nedan. Som tidigare nämnt är respondenterna med chefsroll 

refererade till som Intervjuperson 1 och Intervjuperson 2. Detta avsnitt ger alltså ett svar på hur 

chefernas kunskap ser ut inom området för konflikthantering. Hur de går tillväga för att lösa 

konflikter samt vad som görs i förebyggande syfte för att minska konflikter.  

 

5.2.1   Kommunikation	  

Den viktigaste kategorin som båda nämnde många gånger i olika former var kommunikation. 

Båda har personliga möten med varje anställd som de kallar ”one to ones” varannan vecka där 

de sitter ned i en halvtimme för att ge den anställde chans att ta upp sådant de känner att de 

behöver ventilera. Detta menar cheferna kan vara såväl jobbrelaterat som något privat som 

pågår i dennes liv. Eftersom det som händer på fritiden även kan påverka arbetet så tycker 

cheferna att även detta är viktigt att kunna prata om.  

 

Ja alltså jag ser ju lite det som att, dom spenderar 8 timmar, 5 dagar i veckan med mig, o 

det som händer utanför där, jag bryr mig inte så jättemycket om vad dom gör eller inte gör 

men jag vet ju att det påverkar när dom kommer till jobbet, så det är viktigt att kunna 

återkoppla på såna privata saker för att dom ska känna trygghet och tillit till mig… 

(Intervjuperson 2, 2017) 
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…så nästan varenda dag har jag ett one to one med någon medarbetare, o då går vi igenom, 

hur det har gått hur det ska gå och allmänt om dom har nånting dom vill lufta, det kan va 

allt från privata bekymmer till arbetsrelaterade bekymmer… 

(Intervjuperson 1, 2017) 

 

Något som också faller under kategorin kommunikation som båda respondenterna talade 

mycket om var feedback. Cheferna menar att kunna ge feedback är en stor del inom 

konflikthanteringsarbetet. Att kunna ventilera och därmed även ge feedback är enligt cheferna 

på detta företag oerhört viktigt. Just feedback kan ses som såväl ett förebyggande sätt för att 

hindra konflikter men även som ett sätt att hantera konflikten när den väl uppstått.  

 

…och sen så tycker jag ju att vi jobbar ju väldigt mycket med feedback och hur man ger 

feedback, och det är ju en stor del i konflikthantering… 

(Intervjuperson 1, 2017) 

 

Mm, jag tror att har man hoppat över feedbacksteget så är det ganska lätt att man hamnar i 

en konflikt… 

(Intervjuperson 2, 2017) 

 

Här menar alltså intervjuperson 1 att feedback är en del av konflikthanteringen medan 

intervjuperson 2 menar att feedback är viktigt för att inte hamna i konflikten från början. Bägge 

delarna bekräftades dock av båda. Båda cheferna nämnde från början feedback som ett 

förebyggande steg för konflikter men beskrev även därefter att de också använder feedback då 

en konflikt uppstått för att lösa den och att det anses vara viktigt att lära sina medarbetare för 

att kunna ha en arbetsplats där det är öppet i tak och där de anställda ska kunna få sin röst hörd.  

 

O de, så är det ju alltid, blir det en konflikt då har vi ju misslyckats. Då kan vi göra det 

bästa av saken där o då, men då har vi ju misslyckats så fort det är en konflikt för då, i en 

perfekt värld eller ett perfekt team, då är det ju inga konflikter för då har man så pass öppen 

dialog och öppet i tak att man känner att man kan, man känner varandra så pass väl, och 

respekterar varandra för den delen, så att det inte kommer dit.  

(Intervjuperson 1, 2017) 

 

Cheferna beskriver vidare att det är viktigt att kommunikationen äger rum enbart mellan de 

inblandade individerna och att dessa möts på ett samtal ”face to face” så att det inte uppstår 
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några missförstånd. Båda ska ha chansen att prata för sig och man ska sitta ned där 

kommunikationen kan äga rum på ett lugnt sätt i enskilt rum. 

 

…man försöker alltid göra det så att, ja så som du och jag sitter nu, man ska alltid försöka 

lösa konflikten, aldrig i grupp och aldrig nåt annat sätt än att kommunicera face to face 

liksom.  

(Intervjuperson 1, 2017) 

  

…o det finns inte alltid, det finns alltid rum för att prata med en person om nåt man behöver 

hjälp med eller gå o prata med varandra om de uppstår en konflikt. 

(Intervjuperson 2, 2017) 

 

Cheferna menar således att om en konflikt uppstår eller om man behöver ta upp något med 

någon ska det inte göras bland annat folk utan endast med personen i fråga. Detta är viktigt för 

att kommunikationen ska fungera. Cheferna försöker även uppmuntra sina anställda till att 

använda kommunikationen som verktyg så att en konflikt inte ska behöva bli så stor att de 

behöver ta hjälp av en tredje, utomstående part. Intervjuperson 2 nämner ett exempel på detta, 

hur hen uppmuntrar en anställd att prata med sin kollega då någonting hänt som gör personen 

upprörd: 

 

O då kan det va, aa eh aa, ”Pelle” kom sent i onsdags när du inte va här, o jag tycker inte 

att det är okej. O det är ju nånstans en konflikt då mellan den personen att ”Pelle” kom sent, 

som exempel, o det är ju en tyst konflikt att på nåt sätt kommer ju inte personen gå vidare 

med det men inte heller va ovän med ”Pelle” men stör sig på det, och då behöver jag även 

fråga, ja men pratade du med ”Pelle” om det? Nej det gjorde jag inte, nä okej, hur vill du 

att vi ska gå vidare, eller vad vill du att jag ska göra med den informationen, nä jag vill bara 

att du ska veta det och att det går emot våra spelregler, aa okej kan du göra någonting 

annorlunda nästa gång för att ”Pelle” inte ska komma sent, aa jag kan ju prata med han, så 

många gånger handlar det bara om att coacha fram till nånting där dom själva kommer fram 

till svaret. 

(Intervjuperson 2, 2017) 

  

Här menar alltså Intervjuperson 2 att medarbetarna själva kan lösa en konflikt genom att tala 

om för varandra hur de känner och att de flesta konflikter kan lösas genom att ha en god 

kommunikation.  
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5.2.2   Tillit	  

En annan kategori som nämndes frekvent var tillit och trygghet, som intervjuperson 2 redan 

nämnt i ett av citaten ovan så kan dessa så kallade one to ones leda till att den anställde känner 

sig trygg med jobbet samt skapar tillit vilket båda cheferna belyste som viktigt på en arbetsplats 

för att förhindra konflikter. Tilliten till chefen och tryggheten på arbetsplatsen var således något 

som cheferna jobbade på att förbättra och menar att det är en del av det förebyggande arbetet 

för att minska konflikter. Även intervjuperson 1 uttryckte detta i sina svar: 

 

Ehm, nej alltså nånstans så är det så att när man jobbar som ledare, så tror ju jag jättemycket 

på, att eh, framgångssaga, så att förstå sina medarbetare så bra som möjligt, och att dom 

ska ha tilliten till dig och att dom ska kunna dra upp saker som dom faktiskt är bekymrade 

om…  

(Intervjuperson 1, 2017) 

 

Cheferna vill alltså att deras medarbetare ska känna sig tillräckligt trygga för att kunna ventilera 

saker med sin chef och på så sätt får chefen reda på om något är fel och kan rätta till det innan 

en konflikt uppstår.  

 

Att tilliten är viktig var de båda överens om, hur de gjorde för att skapa den tilliten var dock 

tämligen oklart. Men en del som Intervjuperson 1 belyser som viktigt är att bry sig om sina 

anställda. 

 

Nä men alltså eh, tilliten det är faktiskt en jäkligt bra fråga, jag har fått feedback utan att va 

för mycket självgod men av nån anledning så tror jag folk har relativt enkelt o skapa sig en 

tillit till mig, jag vet inte varför, jo alltså den enda anledningen jag kan tänka, är att jag bryr 

mig på riktigt skulle jag väl påstå, och det är väl en grej som lyser igenom. 

(Intervjuperson 1, 2017) 

 

…för att dom ska känna trygghet och tillit till mig, för att skapa den här tryggheten gör ju 

att dom kan, dom vet att dom kan komma till mig med vad som helst, och där med kan jag 

också komma till dom och prata jobb o göra dom fokuserade med att liksom, jag vet att det 

är jobbigt just nu med morsan liksom, men nu har du din fristad här, nu kör vi o så ser vi 

till att göra det som behöver göras, och många gånger kan det skapa en högre trivsel. 

(Intervjuperson 2, 2017) 
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Intervjuperson 2 menar alltså att när de anställda känner tillit till sin chef så kan det göra att de 

trivs bättre på jobbet. Därför är det enligt Intervjuperson 2 viktigt att se till att den tilliten finns 

och att medarbetarna vågar tala om när de har problem.  

 

Ehm men om man ska ge nånting konkret så är det väl att alltid öppna upp mötena genom 

att låta dom prata o låta dom prata till punkt att, är det lite obekvämt så ibland så skiter man 

i att gå vidare o ibland så fördjupar man sig ännu mer. 

(Intervjuperson 1, 2017) 

 

Intervjuperson 1 beskriver ovan hur det kan gå till för att lära känna sin personal och få de att 

känna tillit. De ska känna att de kan prata om allt om de vill men att de inte behöver nämna allt 

om det är obekvämt för de, detta för att de ska känna sig trygga.  

 

5.2.3   Kunskap	  

Båda respondenterna tyckte att konflikthantering var ett viktigt ämne som det pratas för lite om. 

Vad gäller utbildningar så ska cheferna på företaget ha gått en ledarskapsutbildning som består 

av fem moduler inom ett år. Där ingår en del i hur man ska ge feedback men ingenting specifikt 

om hur man ska hantera eventuella konflikter. Intervjuperson 1 tyckte sig ha ganska bra 

kunskap om konflikthantering trots det men hade ingenting konkret hen kunde säga om var 

kunskapen kom ifrån. Där handlade det mer om erfarenhet och att lära sig med tiden.  

 

det har man ju däremot fått väldigt mycket (går ej att höra vad som sägs) om man börjar ny 

som chef, man får väldigt mycket utbildningar i coachning, hur man håller one to ones, hur 

man håller samtal, men just konflikt i sig liksom, hur hanterar du en konflikt mellan två 

medarbetare, det skulle jag nog vilja va så fräck att påstå att det är nog en bristvara. 

(Intervjuperson 1, 2017) 

 

Det är den, jag måste också understryka, det är ganska lite så mot vad man kan få, men det 

är väldigt värdefullt för att, men vi har inte så mycket konflikter nånstans i min uppfattning, 

i alla fall gentemot mina medarbetare för det är ett go i, och ett fokus som inte ligger på 

såna konflikter utan det är ganska ytligt här på nåt sätt kring konflikter… 

(Intervjuperson 2, 2017) 
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Respondenterna menar således att utbildningar kring just konflikthantering är något som inte 

finns i så stor utsträckning och att det skulle vara bra, men samtidigt att det inte uppstått några 

problem på grund av kunskapsnivån då konflikterna inte varit så stora och har varit möjliga att 

lösa med den kunskap de redan besitter. Med det sagt är kunskapen kring just konflikthantering 

inte så omfattande, däremot finns kunskap kring feedback och ledarskap vilket underlättar för 

cheferna då de ska hantera konflikter.  

 

Ehm, sen hur man löser en konflikt med sin medarbetare, om jag har en konflikt med en 

medarbetare, eh den biten får man, just hur man coachar, hur man ehm, går till djupet med 

vad en individ tycker liksom, eller en hyfsad basnivå men konflikthantering med två 

tredjeparter så att säga, den är nog lite brist.  

(Intervjuperson 1, 2017) 

 

Det intervjuperson 1 beskriver ovan handlar alltså om att kunskapen är större kring hur 

konflikter bör hanteras när det handlar om en själv med en annan kollega men att det finns brist 

på kunskap vad gäller att lösa konflikter som ledare till två anställda. Respondenten tycker alltså 

att det saknas kunskap för hur man som chef ska hantera konflikter som en tredje, ingripande, 

part där man själv inte är inblandad i själva konflikten.  

 

5.2.4   Regler	  och	  riktlinjer	  

Utifrån vad intervjupersonerna berättat har jag förstått att ofta när en konflikt uppstår på 

avdelningen så kan det handla om att någon medarbetare inte skött ett ärende som den ska vilket 

kan påverka en annan medarbetare. De anställda jobbar på provision och på grund av det kan 

det lätt leda till att en konflikt uppstår mellan två medarbetare då båda vill ha den bästa 

provisionen. Efter intervjuerna med såväl cheferna som medarbetarna blev det tydligt att detta 

var den vanligaste anledningen till konflikter och i detta fall hanteras det ganska simpelt med 

hjälp av de riktlinjer och regler som är uppsatta av företaget. Eftersom arbetsuppgifterna består 

av att samtala med kunder via telefon är det lätt för cheferna att lyssna av samtalen och på så 

sätt stämma av vem som har följt reglerna och inte. Cheferna nämnde detta som ett bra sätt att 

hantera den typen av konflikter. Eftersom det finns så tydliga regler att följa så löser sig 

konflikten i de allra flesta fallen när cheferna kan tala om vem som har gjort rätt och därmed 

har rätt till provisionen. Medarbetarna är väl medvetna om reglerna och protesterar sällan efter 

att cheferna tagit ett sådant beslut. På så sätt är den typen av konflikt hanterad med hjälp av 

företagets riktlinjer.  
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…för det är ett väldigt monotont jobb så vi måste ju ha en skön jargong, fast det får ju 

absolut inte gå överstyr, o den balansen är svår, men det pratar vi ju om liksom varje vecka, 

gruppcheferna sinsemellan o sen med sina team också, sätt o förhållningssätt o regler o så. 

(Intervjuperson 1, 2017) 

 

Företagets regler och riktlinjer kan även vara till hjälp vid andra typer av konflikter. 

Intervjuperson 2 ger exemplet om att hålla tiden. Hade det inte varit för de tydliga regler som 

finns så hade detta kunnat bli ett problem. Det händer givetvis fortfarande att någon kommer 

sent då och då men eftersom alla vet vad det gäller så blir det sällan en större konflikt utav det.  

 

Ja, i mitt team så har vi satt upp väldigt tydliga spelregler, eh för sånt som kan störa sig på 

och som kan skapa konflikter är ju om en person som alltid håller tiden o så är det nån som 

alltid kommer lite som den vill, det skapar en konflikt, kanske inte direkt gentemot dom 

utan det blir ju ganska att det faller tillbaka på mig att jag inte satt tydliga spelregler, så vi 

har väldigt tydliga spelregler… 

(Intervjuperson 2, 2017) 

 

Intervjuperson två menar alltså att om inte dessa regler hade varit tydliga hade det skapat en 

orättvisa bland medarbetarna vilket skulle kunna leda till en konflikt med såväl chefen som två 

medarbetare sinsemellan. Av den anledningen tycker chefen i fråga att de tydliga reglerna på 

kontoret är oerhört viktiga.  

 

5.2.5   Arbetsmiljö	  

Cheferna anser att en trevlig stämning och en arbetsplats som är rolig att jobba på är viktigt. 

Även att man har ett gemensamt förhållningssätt och är överens om hur man ska bete sig på 

arbetsplatsen för största möjliga trivsel. Detta menar intervjuperson 2 kan minska konflikter 

samt göra det lättare att hantera om en konflikt skulle uppstå ändå.  

 

…bete sig på jobbet, respektera andra, ha en positiv och härlig jargong, och även 

förväntningar att dom får, utvärdera förväntningar på sig själv, att såhär, vad tycker jag att 

jag borde göra när jag kommer hit, eller eh, så att det inte finns en massa oskrivna regler 

och att nån ser det på ett sätt utan att vi har en tydlig gemensam vision om hur vi ska bete 

oss och ha det.  

(Intervjuperson 2, 2017) 
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Har du mig som chef så ska du våga säga det o vågar du inte säga det så ska du våga säga 

det till min chef eller en kollega till mig, för din åsikt ska fram, det är det viktiga liksom, 

ehm, o det e ju en jätteutmaning, o framförallt när man ska försöka ha den här roliga 

stämningen, mycket ungt folk o så… 

(Intervjuperson 1, 2017) 

 

Det är alltså viktigt att känna sig trygg på arbetsplatsen med såväl sin chef som sina kollegor, 

och den ”härliga jargongen” är viktig samtidigt som det är viktigt att alla ska våga säga vad de 

tycker, detta menar intervjuperson 1 kan vara en svår balans medan intervjuperson 2 uttrycker 

det som att den härliga jargongen underlättar för att folk ska våga framföra sin åsikt.  

 

5.3   Medarbetarnas	  perspektiv	  	  	  

Alla medarbetarna var ganska överens om hur de såg på konflikter och konflikthantering. 

Samtliga fem respondenter gav samma exempel på en konflikt som ofta uppstår. Detta exempel 

handlade om vem som har ägandeskap för ett ärende ifall två eller fler personer har pratat med 

samma kund. Detta är viktigt för medarbetarna då det påverkar deras provision och de flesta på 

avdelningen är tävlingsinriktade vilket gör att det ibland uppstår oenigheter om vem som är 

ansvarig för ärendet. Respondenterna i detta avsnitt refereras, som tidigare nämnt, som 

Intervjuperson 3–7. Detta avsnitt svarar på hur medarbetarna upplever att konflikter bör 

hanteras och vad de i gruppen gör som förebyggande för att minska konflikter. 

 

5.3.1   Kommunikation	  

Medarbetarna nämnde precis som cheferna olika former av kommunikation som viktigt vid 

konflikthantering samt dess förebyggande funktion.  

 

Cheferna, eller min chef, har ju alltså ständigt dialoger med.. alltså medarbetarna om det är 

nåt som är fel, det behöver inte va en konflikt, det kan handla om allting.. alltså om det är 

nånting som är fel som jag har gjort.. så tar ju min chef det ganska snabbt med mig… 

(Intervjuperson 3, 2017) 

 

Intervjuperson 3 beskriver i citatet ovan hur dennes chef alltid samtalar med sina medarbetare 

om någonting inte stämmer för att kunna lösa den eventuella konflikten så snabbt som möjligt, 
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eller reda ut något innan det hinner bli en konflikt. Även Intervjuperson 4 nämnde direkt 

kommunikation då jag bad om exempel på hur en konflikt kan uppstå: 

 

Ja alltså det kan ju vara alltså att man inte håller med varandra, eller dålig kommunikation, 

att man inte kommunicerar med sina kollegor tillräckligt, eller mellan chefer.  

(Intervjuperson 4, 2017) 

 

Intervjuperson 4 menar som nämnt ovan att dålig kommunikation eller för lite kommunikation 

mellan medarbetare kan vara en orsak till att en konflikt uppstår.  

 

5.3.2   Regler	  och	  riktlinjer	  

Samtliga respondenter var även överens om att det bästa sättet att lösa den typen av konflikt, 

om de inte kunde komma överens själva, är att ta hjälp av sin chef som kan lyssna av de senaste 

samtalen och avgöra vem det är som har rätt. Detta är möjligt tack vare de tydliga reglerna som 

företaget har gällande vem som är ansvarig för vilken kund. Flera av respondenterna menar 

även att konflikten i allra flesta fall är helt löst efter detta då det inte finns några oklarheter 

kring vad som är rätt och fel samt att chefen alltid är objektiv och inte tar någons sida.  

 

Nej alltså det som ser ut så ser det ut som att cheferna lyssnar på samtalet som varit och så 

alltså utifrån det så görs ett val av vem som ska ha ägande på avslutet. O det är där den här 

objektiviteten kommer in, att chefen lyssnar på samtalet, men att det kan gå båda vägarna, 

det kan va jag som får avslutet då, eller så kan det va en kollega som får det. Och det känns 

jäkligt skönt att man kan få den uppbackningen liksom, av sin egen chef, att man känner 

att den ändå är objektiv och att man kan få ta hjälp om man inte kan släppa nånting med en 

kollega.  

(Intervjuperson 6, 2017) 

 

Reglerna och riktlinjerna gör det alltså möjligt för chefen att vara objektiv i sitt sätt att lösa 

konflikter vilket Intervjuperson 6 menar är viktigt för att känna stöd från sin chef.  

 

Ja tillexempel en sån där avslutsgrej, alltså då får ju, vissa människor här inne litar inte på 

varandra, o då måste ju chefen till slut gå in och lyssna på ett samtal och lyssna på vad som 

egentligen sas i samtalet och sen lösa konflikten därifrån. 

(Intervjuperson 5, 2017) 
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Intervjuperson 5 beskriver ovan samma exempel och menar att chefen behöver lyssna på 

samtalet för att se vem som följt reglerna i de fallen där medarbetarna inte litar på varandra och 

därav inte kan lösa det på egen hand.  

 

Intervjuperson 7 menar att rutinerna fungerar som förebyggande för att konflikter inte ska 

uppstå. Personen fick frågan om det görs något i förebyggande syfte för att minska konflikter 

varpå svaret blev följande:  

 

Det skulle jag säga är rutinerna vi jobbar efter, för det finns väldigt tydliga rutiner. Och det 

gör ju att det inte blir så mycket konflikt, för som sagt nu är det väldigt väldigt sällan det 

blir konflikter för rutinerna är så glasklara. 

(Intervjuperson 7, 2017) 

 

Intervjuperson 7 beskriver ovan att rutinerna, det vill säga, de regler och riktlinjer som finns på 

avdelningen är så pass tydliga att det gör att konflikterna blir färre. Detta eftersom de flesta 

konflikter som uppstår är, enligt medarbetarna, en följd av att någon inte följt rutinerna.  

 

5.3.3   Arbetsmiljö	  

Samtliga medarbetare höll med om att de hade en väldigt bra stämning i sina team och att deras 

sammanhållning är mycket viktigt då de spenderar så mycket tid med varandra. 

Sammanhållningen och den trivsamma arbetsmiljö de har är enligt medarbetarna något som 

påverkar konflikterna på ett bra sätt. Många nämnde detta som ett förebyggande arbete för att 

minska konflikter samt sammanhållningens betydelse vid hantering av konflikter.  

 

Ja men i teamet så jobbar vi jättemycket med samarbete och att allt är liksom, ja men vara 

schyssta mot varandra och se att vi är människor och inte bara, eller att vi är liksom vänner 

och inte bara kollegor, så det hjälper ju att man ser saker på ett annat sätt. 

(Intervjuperson 4, 2017) 

 

Intervjuperson 4 beskriver ovan hur kollegorna i dennes arbetslag har en bra relation till 

varandra och att det underlättar att de inte bara är kollegor utan även vänner. Vänskapen gör att 

det uppstår färre konflikter och att de som uppstår är lättare att hantera då man vågar samtala 

med sina kollegor. Fler personer talade i intervjuerna om sammanhållningen som ett 

förebyggande arbete för att minska konflikter. Intervjuperson 3 beskriver även hur deras team 
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jobbar med sammanhållningen för att förbättra sammanhållningen och därmed även 

arbetsmiljön:  

 

Det kan vara olika uppgifter och övningar, o sen att man öppnar sig liksom, man kan ju ha 

något teammöte där man berättar saker om sig själv, som får en att öppna sig mer än vanligt, 

o sen gör vi ju aktiviteter tillsammans. 

(Intervjuperson 3, 2017) 

 

Alltså teamet, alltså vi har inte sådär supermycket inom teamet så det är väl mest, vi kör 

mycket på sammanhållning, vi gör mycket tillsammans. 

(Intervjuperson 5, 2017) 

 

Intervjuperson 5 svarar ovan på om de gör något förebyggande på avdelningen för att minska 

konflikter. Respondenten menar som resterande intervjupersoner att sammanhållningen 

minskar konflikter och att de gör mycket tillsammans inom teamet. Detta ger en positiv 

stämning på jobbet.  

 

5.4   Sammanfattning	  
Efter att ha analyserat materialet, det vill säga transkriberingarna från studiens intervjuer, har 

det framkommit olika kategorier som representerar resultatet. Fem kategorier utifrån chefernas 

perspektiv varav tre stämde överens med medarbetarnas. De fem kategorier som framkom från 

analysen på transkriberingarna från chefernas intervjuer var kommunikation, tillit, kunskap, 

regler och riktlinjer och arbetsmiljö. Samma kategorier, bortsätt från kunskap och tillit var de 

tre som utgjorde resultatet från analysen på medarbetarnas transkriberingar. Dessa tre 

kategorier nämndes på liknande sätt i samtliga intervjuer och utgör svar på studiens syfte. 

 

Såväl cheferna som medarbetarna menar att god kommunikation är nyckeln till att kunna lösa 

konflikter samt förhindra att de uppstår och att dålig kommunikation kan leda till att konflikter 

uppstår. Cheferna menar att det även är otroligt viktigt att deras medarbetare känner tillit till sin 

chef och att utan tilliten kommer inte kommunikationen vara lika god. Cheferna vill att 

medarbetarna ska kunna ventilera allt med sin chef och på så vis går det att upptäcka om det 

finns någon konflikt som behöver uppmärksammas. Att bygga upp en tillit är alltså något som 

görs i förebyggande syfte för att konflikter lättare ska uppmärksammas och kunna hanteras. 

Vad gäller kunskap anser båda chefer att det är något som skulle kunna förbättras inom företaget 
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och menar att större kunskap skulle underlätta vid konflikthanteringsprocessen. Däremot har 

de utbildningar där man lär sig att ge feedback vilket sågs som ett hjälpmedel och en god 

kunskap att ha för att kunna både minska konflikter och hantera de konflikter som uppstått.  

 

Företagets tydliga regler och riktlinjer nämndes frekvent av samtliga respondenter och detta 

sågs som en fördel vid hantering av konflikter. Många konflikter på avdelningen handlar om 

att något gått fel vid hantering av ett ärende eller att två medarbetare är oense om vem som har 

ägandeskap vid ärendet. Den typen av konflikter löser sig lätt med hjälp av hänvisning till 

reglerna som är uppsatta på avdelningen. Enligt respondenterna gör detta att konflikterna både 

blir färre och lättare att hantera. Även den sista kategorin, arbetsmiljö, nämndes på alla 

intervjuer där respondenterna menar att den goda sammanhållningen bland medarbetarna och 

den trivsamma stämningen på kontoret gör att det inte uppstår så många konflikter och att de 

känns lätta att hantera då de väl uppstår. Att ha en god relation till sina arbetskamrater gör, 

enligt respondenterna, att det är lättare att ta upp något man tycker är fel eller konfrontera någon 

som inte förehåller sig till avdelningens riktlinjer. Cheferna och medarbetarna ser därför till att 

göra aktiviteter tillsammans kontinuerligt.  
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6   Diskussion	  

I detta avsnitt redovisas en diskussion kring metoden, vilka fördelar och nackdelar metodvalet 

har haft för denna studie samt vad det kan ha för inverkan på resultatet. Även resultatet 

diskuteras i relation till den tidigare forskningen för att hitta de kopplingar som går att göra 

mellan denna studie och tidigare studier. Här beskrivs alltså de likheter och skillnader som 

uppstått av analysen på studiens empiriska material och de artiklar studien har behandlat.  

 

6.1   Metoddiskussion	  	  

Studiens syfte och frågeställningar fick styra vilken metod som skulle användas för att få fram 

ett resultat. Enligt Alan Bryman (2011) är kvalitativa intervjuer passande då intresset är riktat 

mot intervjupersonens ståndpunkter. Kvalitativa intervjuer är även flexibla och styrs mer av 

den som blir intervjuad. Eftersom studiens syfte är riktat mot intervjupersonernas upplevelser 

så är en kvalitativ metod i form av intervjuer ett alternativ som lämpar sig väl. Även Denscombe 

(2009) beskriver intervjuer som lämpligt då man är intresseras av respondenternas åsikter, 

känslor och erfarenheter samt att det är kostnadsfritt vilket är positivt då man inte har någon 

stor tillgång till resurser. Att semistrukturerade intervjuer användes istället för exempelvis 

strukturerade handlar om att svaren skulle kunna bli så utvecklade som möjligt och att det skulle 

vara möjligt att komma in på djupet. Strukturerade intervjuer hade varit mer passande om jag 

hade velat styra intervjun mer på egen hand och om man var ute efter något mer specifikt. 

Strukturerade intervjuer har stor likhet med frågeformulär och eftersom denna studie riktar sig 

mot hur respondenterna upplever konflikter och konflikthantering hade det inte varit passande 

att ha för styrande frågor. Ostrukturerade intervjuer valdes bort då det kräver att 

intervjupersonen styr samtalet mer och att intervjuaren bara introducerar ämnet på ett sätt som 

får respondenten att uppge utvecklade svar (Denscombe, 2009). Det var enligt mig en risk då 

jag som intervjuare är oerfaren samt att det inte går att veta på förhand hur mycket respondenten 

kommer prata på egen hand. Därav ansågs semistrukturerade intervjuer mer lämpligt då man 

som intervjuperson har en intervjuguide att luta sig mot. Något som kan ses som en nackdel 

med intervjuer är enligt Denscombe (2009), att det är väldigt tidskrävande. 

 

Det skulle kunna vara passande att göra observationer då man studerar konflikthantering. Enligt 

Denscombe (2009) är observationer fördelaktigt då det svarar på mer än bara vad en respondent 

påstår att den gör. Med observationer har man istället möjligheten att se hur det fungerar i 

verkligheten. Detta betyder alltså att om denna studie samlat in empiriska data genom 
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observationer hade resultatet kunnat bli annorlunda och det hade således gett svar på hur 

cheferna på Företag x hanterar konflikter i verkliga situationer. En sådan studie hade varit 

intressant och aktuell att utföra om förutsättningarna hade sett annorlunda ut. En 

kandidatuppsats är mycket tidsbegränsad och därmed är observationer inte ett rimligt alternativ. 

Syftet och frågeställningarna i denna studie handlar, som tidigare nämnt, om respondenternas 

upplevelser och ståndpunkter, med det i åtanke är det möjligt att besvara frågeställningarna med 

hjälp av intervjuer. En observationsstudie hade alltså kunnat leda till andra intressanta resultat 

men det lämnas åt fortsatta studier. Denna studie har lett till resultat som kan vara tänkvärda att 

bygga vidare på genom att göra en observationsstudie.  

 

Även forskningsansatsen fick styras av studiens syfte och frågeställningar. Thornberg och 

Frykedal (2015) menar att grundad teori som ansats intresserar sig för sociala interaktioner och 

händelser. Inom grundad teori är intervjuer en passande datainsamlingsmetod, intervjuerna 

gjordes alltså då det var passande för såväl syftet som forskningsansatsen. Hade jag valt att 

analysera materialet enligt hermeneutik som exempel hade troligtvis resultatet sett något 

annorlunda ut. Hermeneutiken innebär att göra tolkningar av olika fenomen och att jag som 

intervjuperson skulle utgå ifrån mina tolkningar av det respondenterna säger genom att tolka 

delar och helheten (Ingrid Westlund, 2015). För min del, det vill säga, för studiens syfte och 

frågeställningar, är det lämpligare att analysera materialet genom att ligga nära datan och hitta 

respondenternas huvudsakliga ståndpunkter.  

 

6.2   Resultatdiskussion	  	  
Något som var gemensamt för den data som framkommit från intervjuerna i denna studie och 

den tidigare forskning som behandlats är kommunikationens relation till konflikter och 

konflikthantering. Üstüner och Kis (2014) beskriver hur kommunikationskompetensen är nära 

relaterad till konflikter och att högre kompetens resulterar i färre konflikter. Intervjuperson 1 

(2017) nämnde även detta och utryckte att utan kommunikation eller kompetens att ge feedback 

så kommer konflikterna troligtvis bli fler och svårare att lösa. Det går alltså att hitta en tydlig 

koppling mellan kommunikation och konflikthantering i såväl tidigare forskning som i denna 

intervjustudie.  

 

Ser man till de olika konflikthanteringsstrategier som beskrevs i bakgrundsavsnittet så kan man 

hitta olika kopplingar mellan det respondenterna delat med sig av och strategierna. Vissa 
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kopplingar är tydligare än andra. Den tydligaste kopplingen som framstått är till strategin som 

handlar om att konfrontera. London och Howat (1978) beskriver strategin confrontation som 

att uppmärksamma det problem som uppstått, konfrontera de inblandade parterna och lösa det 

genom att belysa att konflikten existerar. Intervjuperson 2 ger ett exempel på hur detta kan ske: 

 

O då kan det va, aa eh aa, ”Pelle” kom sent i onsdags när du inte va här, o jag tycker inte 

att det är okej. O det är ju nånstans en konflikt då mellan den personen att ”Pelle” kom sent, 

som exempel, o det är ju en tyst konflikt att på nåt sätt kommer ju inte personen gå vidare 

med det men inte heller va ovän med ”Pelle” men stör sig på det, och då behöver jag även 

fråga, ja men pratade du med ”Pelle” om det? Nej det gjorde jag inte, nä okej, hur vill du 

att vi ska gå vidare, eller vad vill du att jag ska göra med den informationen, nä jag vill bara 

att du ska veta det och att det går emot våra spelregler, aa okej kan du göra någonting 

annorlunda nästa gång för att ”Pelle” inte ska komma sent, aa jag kan ju prata med han, så 

många gånger handlar det bara om att coacha fram till nånting där dom själva kommer fram 

till svaret. 

(Intervjuperson 2, 2017) 

 

Här menar alltså respondenten att om det finns ett problem bör man direkt uppmärksamma det 

genom att konfrontera personen för att kunna lösa konflikten. Den här chefen försöker alltså 

lära sina medarbetare i teamet att använda confrontation som strategi och gör det själv genom 

att ta upp detta med sina anställda.  

 

Vidare menar London och Howat (1978), som tidigare nämnt, att en chef med organisatoriskt 

engagemang sannolikt konfronterar och uppmärksammar en konflikt. Detta stämmer in på båda 

cheferna, de använder till största del confrontation som strategi och deras engagemang för 

företaget och sina anställda var tydligt då de värnar om sina anställda och ser till att ha 

utvecklingssamtal med dem kontinuerligt för att se att allt står rätt till. Huruvida strategier som 

forcing är kopplat till mobbning, vilket bland andra Baillien m.fl. (2014) beskriver kan denna 

studie ej bekräfta då cheferna på Företag x i huvudsak inte verkar använda sig av den strategin. 

Flera av medarbetarna beskriver hur bra sammanhållningen är på avdelningen och att det är en 

trivsam stämning på arbetsplatsen. Detta kan då enligt London och Howat (1978) ha en 

koppling till chefernas ledarskapsstil. Det framkom alltså inte att det förekom någon mobbning 

på denna arbetsplats, detta stämmer överens med den tidigare forskning som säger att 

confrontation som strategi sannolikt inte leder till mobbning.  
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Att cheferna huvudsakligen använder confrontation som strategi betyder inte att det inte 

förekommer andra strategier på arbetsplatsen. Det går att se vissa kopplingar till var och en av 

konflikthanteringsstrategierna i större eller mindre utsträckning. Det nämndes frekvent i 

intervjuerna om hur regler och riktlinjer oftast leder till att en konflikt löser sig utan 

diskussioner eller att någon ifrågasätter ett beslut som tas. De flesta bekräftade att det var något 

som fungerade bra och att man på så sätt får reda på vem som har rätt i konflikten. Det som 

sker i de fallen är således att man istället för att prata ut om en konflikt hänvisar cheferna till de 

regler och riktlinjer som finns. Här finns således en koppling till strategin withdrawal, det vill 

säga att undivka att det finns en konflikt. Vid dessa tillfällen hänvisar man till regler och 

riktlinjer istället för att lösa det egentliga problemet som finns, själva konflikten. Det 

respondenterna beskriver om vikten av att det är en härlig jargong och bra stämning på jobbet 

skulle även det kunna tyda på withdrawal. Att hela tiden kämpa för att vara vänliga och att inte 

förstöra den trevliga stämningen på jobbet kan innebära ett undvikande beteende då en konflikt 

börjar gro. Det kan alltså bli svårt för medarbetarna eller cheferna att konfrontera någon då det 

finns risk för att det blir dålig stämning. London och Howat (1978) beskriver withdrawal som 

att undvika konflikter och blunda för att problemet finns tills det försvinner.  

 

Just den biten som handlar om att det är viktigt med en skön jargong på arbetsplatsen skulle 

även kunna betyda att de anställda känner ett krav från sina chefer att de måste vara positiva 

jämt och ständigt. På så sätt kan det innebära att en medarbetare känner sig pressad av sin chef 

och på så vis inte vågar ta upp konflikter, därav finns även en koppling till strategin forcing. 

Forcing handlar enligt London och Howat (1978) om att en person med status, det vill säga 

chefen, mer eller mindre tvingar sina anställda att släppa en konflikt. På den här arbetsplatsen 

sker inte detta på ett uppenbart sätt men som nämnt ovan kan kravet på den härliga jargongen 

leda till att medarbetarna känner sig tvingade att inte påbörja en konflikt. Däremot i de fallen 

där den härliga jargongen är genuin och kommer från medarbetarna själva blir strategin 

smoothing aktuell. Smoothing handlar om att hitta gemensamma intressen och försöka bortse 

från de saker man är oense om (London & Howat, 1978). Om man då skapar en bra stämning 

och lär känna varandra kan det innebära att det går att bortse från konflikten och se till 

gemenskapen istället.  

 

Det syns inga tydliga kopplingar till compromise som strategi, compromise innebär alltså att 

hitta en lösning som ligger mellan de två parterna i konflikten och på så sätt skapa en gemensam 

grund för att gå vidare (London & Howat, 1978). Detta nämndes inte direkt av respondenterna, 
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däremot talade cheferna mycket om feedback. Att medarbetarna får träffas och ge varandra 

feedback kan således leda till att de kommer fram till en gemensam ståndpunkt, då båda parter 

får framföra sina åsikter på ett öppet sätt.  

 

Detta betyder således att det går att hitta kopplingar till alla fem strategier utefter det 

respondenterna uttalat om deras syn på konflikter och konflikthantering. Med detta hoppas jag 

att denna studie kan inspirera cheferna till att se över vilken strategi man faktiskt vill använda 

sig av och att fundera över vad som är bäst för medarbetarna. Som framgått i tidigare forskning 

påverkar ledarskap och konflikthantering olika arbetsförhållanden på en arbetsplats och därav 

anser jag att det är viktigt att se över hur detta arbete ser ut.  

 

6.3   Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
Denna studie har visat att kunskapen kring konflikthantering inte var så stor hos chefer på det 

företag intervjuerna ägde rum. De chefer som tagit del av denna studie har även påtalat att de 

skulle vilja öka den kunskapen. Därav vore det aktuellt att forska vidare om hur kunskapen 

kring konflikthantering ser ut i resten av landet samt hur man skulle kunna gå till väga för att 

öka kunskapen inom området. Enligt Callanan m.fl. (2006) spenderar chefer mycket av sin tid 

till att lösa konflikter. Därför skulle det även vara väsentligt att undersöka om denna tid kan 

minskas genom att öka kunskapen hos cheferna.  

 

Denna studie har endast kunnat svara på hur konflikter hanteras på företaget enligt 

respondenternas upplevelser utan att kunna bekräfta huruvida det som sägs stämmer eller inte. 

Detta eftersom studien är utförd med semistrukturerade intervjuer som metod där intervjuaren 

endast kan ta del av respondenternas tal och inte deras ageranden. Därför skulle det vara 

intressant för en vidare studie att istället göra observationer inom samma område för att få ett 

empiriskt material där det går att besvara hur konflikthanteringen går till i verkligheten.  
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Bilaga	  1	  
Intervjuguide – chefer  

-   Kan du börja med att berätta om hur en arbetsdag ser ut för dig? 

-   Vad är din definition av ordet konflikt? 

-   Vad har du för kunskap vad gäller konflikthantering? Utbildningar osv? 

-   Vad har du för erfarenheter kring konflikthantering i praktiken? 

-   Hur ofta händer det att du som chef behöver gå in och hantera konflikter mellan 

medarbetare?  

-   Tycker du att det är ditt ansvar som chef att hantera konflikter mellan dina 

medarbetare?  

-   Har ni någon bestämd strategi inom företaget som ni ska använda då en konflikt 

uppstår? Om ja, berätta! 

-   Hur gör du i praktiken när en konflikt uppstår?  

-   Fungerar det?  

-   Hur önskar du att en konflikt ska hanteras? 

-   Vad ser du för konsekvenser med konflikter? Samt om det finns något positivt med 

det? 

-   Egna synpunkter 
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Bilaga	  2	  
Intervjuguide – medarbetare 

-   Kan du börja med att berätta lite om hur en arbetsdag ser för dig? 

-   Hur definierar du ordet konflikt? 

-   Hur ofta uppskattar du att det uppstår konflikter inom ditt arbetslag?  

-   Varför uppstår konflikter? 

-   Vilka typer av konflikter uppstår? 

-   Tycker du att det är din chefs ansvar att gå in och hantera en konflikt om medarbetarna 

själva inte kan lösa den? 

-   Har du någon erfarenhet kring konflikthantering? I teorin eller praktiken? 

-   Har du något konkret exempel på när en konflikthantering har ägt rum? 

-   Vilka strategier tycker du bör användas av en chef för att hjälpa till att lösa en 

konflikt?  

-   Hur har konflikter lösts hittills inom erat arbetslag? Om du har någon erfarenhet 

-   Vad ser du för konsekvenser av konflikter? 

-   Ser du någonting positivt med konflikter? I så fall vad? 

-   Egna synpunkter 

 

 

 

	  
 

 


