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Sammanfattning 

 

En organisation är en arena för många människor där alla har olika synsätt, erfarenheter och 

intressen. Detta kan ibland ligga till grund för att konflikter uppstår. Det finns forskning som 

menar att alla människor någon gång under sin livstid mer eller mindre kommer att befinna 

sig i en konfliktsituation.  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur chefer i två olika organisationer upplever 

konflikter och konflikthantering. De två organisationerna är ett sjukhus och polisen. Vi valde 

att genomföra undersökningen utifrån ett ledningsperspektiv då vi anser att chefer är 

nyckelpersonerna för att hjälpa personalen med att nå fram till lösningar om de inte kan lösa 

en konflikt själva. Deras arbete runt konflikter och konflikthantering kan påverka personalens 

trivsel på arbetsplatsen och därför är chefers och ledningens upplevelser av ämnet intressant. 

 

Resultatet visar att våra respondenter upplever att konflikter är när flera parter inte kommer 

överens, det finns ett problem mellan flera personer som de inblandade inte kan lösa själva.  

En grundförutsättning av förebyggandet och hanteringen av konflikter är uppenbarligen någon 

form av kommunikation där intervjupersonerna strävar efter en öppenhet och en förståelse 

både för varandra och för problemet. Det framkommer även att respondenterna har en 

medvetenhet till att konflikter kan få allvarliga konsekvenser av olika slag om de inte hanteras 

på rätt sätt. 
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1 Introduktion  

 

En organisation och en arbetsplats består av många människor med olika syn på vad som är 

viktigt, hur saker och ting bör utföras och vem som bör göra vad. Dessa olikheter kan bland 

annat bero på att de flesta människor på arbetsplatser utför olika uppgifter och därav finns det 

många olika intressen. Jacobsen & Thorsvik (2002) menar att dessa skilda synsätt leder till att 

livet i organisationer snarare borde beskrivas som intressekonflikter än som arbete i harmoni 

och samarbete. De menar också att alla människor kommer att uppleva någon form av 

konflikt under sin livstid.  

 

Vi finner ämnet konflikt och hur man hanterar konflikter relevant då det är något som vi i 

högsta grad har stött på och kommer att stöta på senare i livet. Vårt arbete som blivande 

personalvetare utgör processen med att vägleda och främja en samverkan mellan personalen i 

organisationer. Om man inser vikten av att det bör finns kunskap i organisationer om hur 

konflikter bör hanteras och varför man skall hantera dem på ett visst sätt tror vi att man kan 

undvika negativa konsekvenser av olika slag både för de anställda och för organisationen. Vår 

avsikt med denna uppsats kommer även att beröra frågan om konflikter kan frambringa 

positiva effekter. Därför är konflikthantering, enligt vår mening, ett relevant fenomen när det 

gäller förbättring av organisationers pedagogiska utveckling. 

 

Ahrenfelt & Berner (1992) menar att vi svenskar i regel ser konflikter på ett speciellt sätt, vi 

har ett arv med oss i bagaget som säger att vi inte skall ha konflikter, att det är något fult. Att 

många svenskar idag är konflikträdda, dvs. att de i största möjliga mån försöker undvika 

konflikter, är enligt författarna en naturlig konsekvens av vad vi har lärt oss under uppväxten. 

Föräldrar ser ofta barnets tidiga strävan mot att bli en egen individ som trots. Författarna 

menar att vi tidigt lär oss att vara lydiga och underkasta oss överheten. Vi tror att denna 

konflikträdsla som Ahrenfelt och Berner pratar är något som chefer behöver lägga kraft och 

vikt vid för att få de anställda att känna att de i ett tidigt stadium kan tala om för chefen att det 

finns ett problem utan att för den skull känna sig som en besvärlig person som ödslar med 

andras tid.   

 

Vår undersökning kommer att ske utifrån ett ledningsperspektiv då chefer enligt vår mening 

är nyckelpersonerna för att hjälpa personalen till att nå fram till lösningar. Det är i stor 



 

 

 
 

utsträckning till dem som personalen vänder sig om de inte kan lösa en konflikt själva. Därför 

är chefers upplevelser av konflikter och konflikthantering enligt oss intressant då deras arbete 

kring detta kan styra personalens trivsel och påverkar dem på olika sätt. Vi har valt att utföra 

vår undersökning på två rikstäckande offentliga organisationer: Polisen och ett sjukhus.  

 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur chefer i olika organisationer upplever 

konflikter och konflikthantering.  

 

 

1.2 Frågeställningar 

• Finns det olika syn på konflikter bland chefer/ledning i de två olika organisationerna? 

• Hur kan chefer arbeta för att förebygga konflikter på en arbetsplats? 

• Vilka kan konsekvenserna av konflikter bli för en arbetsplats? 

• Hur kan man som chef arbeta med kommunikationen för god konflikthantering? 

• Kan chefer hantera konflikter på ett sätt som kan utveckla såväl relationerna mellan 

medarbetare och organisationens effektivitet i sig? I så fall: Hur? 

 

 

1.3 Tidigare forskning 

 

Under denna rubrik presenteras den forskning och litteratur vi använt i vår teoretiska 

bakgrund. Vi kommer att redovisa vilka sökvägar, sökord vi använt samt resultatet av 

sökningen vid litteratursökningen.  

 

Holme & Solvang (1997) tar upp att det är viktigt att man som samhällsforskare är medveten 

om sin egen förförståelse när man skall gå in i en forskningsprocess. Vi har förutom denna 

studie tidigare skrivit en mindre uppsats inom ämnet där vi redan bekanta oss med vissa 

teorier och litteratur vilket underlättat urvalet och litteratursökningen något.  

 

 



 

 

 
 

1.3.1 Sökvägar 

 

Örebro universitetsbiblioteks sökmotor Voyager, Education Resources Informations Center 

(ERIC), Biblioteket vid Örebro Sjukhus, Google. 

 

 

1.3.2 Sökord 

 

Konflikt, konflikthantering, ledarskap, offentlig sektor, ledarskap i offentlig sektor, Polisen i 

Sverige, Sjukvårdens organisation i Sverige, conflict, kommunikation, organisation. 

 

 

1.3.3 Resultat av litteratursökningen 

 

Vi hade inga problem att hitta tidigare vetenskaplig forskning till vårt ämne då vi vid samtliga 

sökningar fick många träffar. Tvärtom fick vi arbeta med att avgränsa oss för att hitta 

litteratur som verkligen var relevant för oss. Om vi exempelvis enbart sökte på ledarskap fick 

vi oerhört många träffar så därför kopplade vi ihop ledarskap med konflikthantering eller 

offentlig sektor. Detta gav oss en bättre helhetsbild av den forskningsbredd som fanns för just 

vårt ändamål. Vi har valt flera texter som på olika sätt beskriver kommunikationens betydelse 

för konflikthantering då det utifrån vår förförståelse men även efter undersökningen blivit 

uppenbart för oss att språket är en viktig byggsten för att frambringa en god konflikthantering. 

Eftersom vår undersökning äger rum på två organisationer och utifrån ett ledningsperspektiv 

så valde vi även att ta med litteratur som berör ledarskap, organisation samt forskning om de 

två offentliga organisationerna. Vi har även valt att ta med litteratur som ser konflikter som 

något positivt då detta breddar förståelsen till den undersökning vi gjort. Av 

litteratursökningen framkommer att litteraturen i stor utsträckning tar upp negativa 

konsekvenser. Detta framkommer i avsnittet 4.5 ”Konflikters konsekvenser” . Vi har medvetet 

valt att ha ett eget stycke som heter 4.8 ”Positiva effekter”  av konflikter därför att vi vil l 

poängtera att konflikter kan ge med sig positiva effekter. Detta är viktigt att framhäva då vi 

vill visa på att det finns en positiv syn på konflikter trots att forskningen oftast ser de negativa 

konsekvenserna. Samtliga texter vi använt i detta arbete har en vetenskaplig förankring och 

uppbyggnad vilket är ytterligare ett kriterium för urvalet av de texter vi använt.  



 

 

 
 

2 Bakgrund 

 

Begrepp som presenteras i det här kapitlet är exempelvis kommunikation, organisation, 

konflikter, konflikthantering, polisens organisationskultur samt sjukvårdens. Dessa syftar till 

att vara teoretiska verktyg för att skapa en djupare förståelse för svaren som våra 

respondenter i dessa båda organisationer ger oss vid intervjutillfällena. Vi vill ge en bild av 

vad tidigare vetenskaplig forskning säger om konflikter på arbetet, om ledarskapets roll och 

om hur man kan hantera konflikterna. Vi hoppas att detta är till hjälp för att skapa en större 

förståelse och ett intresse för det resultat vi arbetat fram ur vår undersökning.   

 

 

2.1 Fenomenet konflikt 

 

Konflikt är ett mångtydigt begrepp och dess innebörd är därmed inte samma för alla 

människor. Här vill vi lyfta fram hur begreppet kan definieras utifrån olika forskares teorier. 

 

Larsen (2002) menar att det måste finnas ett ömsesidigt beroendeförhållande för att en 

konflikt skall uppstå. Med detta menar han att konflikter inte endast behöver uppstå för att två 

individer är oense om något, snarare för att en av parterna agerar på ett annorlunda sätt mot 

vad den andra parten väntade sig eller på ett sätt som den andre anser är fel. Jacobsen & 

Thorsvik (2002) menar däremot att en konflikt bara kan uppstå då det finns något som binder 

minst två individer samman och som tvingar dem att handla gemensamt.  Larsen, till skillnad 

från Jacobsen & Thorsvik, framhäver att konflikter uppstår då parterna inser att möjligheterna 

är begränsade och att detta leder till att bara vissa kan få sina önskemål tillfredsställda. Detta 

medan Jacobsen & Thorsvik främst betonar att konflikt uppstår då det finns en gemensam 

faktor mellan två individer som gör att de tillsammans måste besluta om något. Larsen menar 

i likhet med Jacobsen & Thorsvik att en konflikt uppstår när minst två ömsesidigt beroende 

parter står mot varandra i en situation där den ena parten aktivt försöker hindra den andra att 

nå sitt mål, samtidigt som den som blir hindrad slår tillbaka. Utifrån dessa författare kan man 

göra sammanfattningen att oenigheter eller motsättningar inte är konflikter i sig men kan 

mycket väl leda till det.  De inblandade måste föra en kamp och slå tillbaka för att en konflikt 

skall äga rum, en konflikt uppstår först då minst två personer agerar mot varandra. Vi kan 



 

 

 
 

alltså se Jacobsen & Thorsvik och Larsen som överens på punkten om att någon form av 

beroende eller intresse mellan parterna skapar förutsättning för konflikters existens.  Vidare 

menar Jacobsen & Thorsvik (2002) och Larsen (2002) att det den ena parten väljer att göra får 

konsekvenser för den andra och på så sätt är det svårt för parterna att dra sig ur 

beroendeförhållandet. Alla de teorier vi använt oss av menar på att konflikt är ett tillstånd där 

parterna har någon form av motsättning eller frustration i mellan sig och där de inte kommer 

vidare. När problemet består finns en konflikt.  

 

 

2.2 Dialog och kommunikation 

 

Då konflikter uppstår i någon form av interaktion mellan människor vill vi i detta avsnitt lyfta 

fram kommunikationens roll i konfliktsammanhang. 

 

Enligt Isaacs (2000) är dialogen ett sätt att samtala där just samtalet är det centrala. Med detta 

menar han att fokus i en dialog är att förstå något på ett nytt sätt, inte att försöka finna en 

lösning på ett problem. Då skulle problemet bli det centrala och dialogen redskapet. Genom 

att försöka bredda sin förmåga att förstå hur andra kan se på saker och ting kan problem 

däremot upplösas. Dessutom kan denna förståelse möjliggöra att gemensamma värderingar 

kan framkomma. Samtalet i dialogen präglas av att man ” talar tillsammans” som Isaacs kallar 

det. Med detta menar han att det sätt att prata som vi använder oss av när vi vill förespråka vår 

egen åsikt eller när vi tar ställning till saker och ting är ett annat än det som används i 

dialogen. Han poängterar att det ibland är nödvändigt att försvara sina åsikter men att detta 

sker i alltför stor utsträckning i organisationer vilket kan leda till att man pratar förbi 

varandra. Man har då stängt av lyssnarförmågan och fokuserar på att ihärdigt framhäva sina 

åsikter.  

 

Ahrenfelt & Berner (1992) tar upp ett liknande sätt att konversera som de menar kan ge 

positiva effekter för organisationer. Författarna anser att man bör sträva efter ett öppet 

arbetsklimat där alla öppet vågar och faktiskt går ut med sin uppfattning i olika frågor.  Detta 

kan enligt dem medföra en trygghet och ett positivt arbetsklimat då alla i en grupp vet var de 

andra står i olika frågor. Även om vissa sidor hos individer i en grupp går stick i stäv med 



 

 

 
 

varandra ser författarna att man måste kunna acceptera vissa olikheter för att på så sätt ändå 

kunna arbeta sida vid sida.  

 

Isaacs (2000) menar att dialogen är det rätta verktyget för en metod som syftar till att tänka 

och reflektera tillsammans. Genom att utveckla konsten att tänka tillsammans i organisationer 

menar Isaacs att man kan uppnå resultat och även utveckla organisationen på olika sätt. En 

typ av förbättring som kan uppnås är att banden mellan människor stärks. Banden är de äkta 

gemensamma uppfattningar och den förståelse som finns mellan medlemmarna i en grupp. I 

den gemenskap som utvecklas, kan gemensamma handlingar växa fram och dessa 

framkommer inte av en uppsättning regler som tillämpas utan av människors samspel genom 

dialogen. Tillsammans är vi starka brukar det heta och det anser både Isaacs och Ahrenfelt & 

Berner (1992), att vi är mer medvetna, smartare och kan förstå andra synsätt och nya 

möjligheter samt bli mer effektiva i samverkan med andra människor. Författarna menar att 

dialogen är ett verktyg att använda för att förebygga konflikter. Med dialogen kan människor 

enligt författarna förstå varandra bättre och på så sätt lösa konflikter. 

 

För att undvika missförstånd och istället försöka leva upp till det Isaacs (2000) kallar ”konsten 

att tänka tillsammans”, är det viktigt att som chef reda ut begrepp och begreppsinnehåll. 

Ahrenfelt & Berner (1992) menar att detta är nödvändigt för att alla skall prata om samma 

sak, dvs. utifrån samma förförståelse. Med anledning av detta menar de att de skriftliga 

regelsystem som många statliga verk och företag använder sig av med anledning av detta kan 

fungera dåligt. Skriften förutsätter att alla uppfattar budskap på ett och samma sätt. I brist på 

begreppsförklaringar och förtydliganden kan det ofta ligga en problematik i detta vilket är 

enligt författarna en av anledningarna till att man i större utsträckning nu använder sig av 

målstyrning som en ersättning för tidigare regelstyrning.   

 

Att kommunikationen är viktig i konfliktsammanhang är något som framkommer tydligt i den 

vetenskapliga litteraturen inom ämnet. Även Larsen (2002) tar upp att missförstånd och 

kommunikationsproblem är vanliga grunder till att konflikter uppstår då parterna kan tolka 

ord på olika sätt och i vissa situationer talar man utifrån helt olika förförståelser. Ahrenfelt & 

Berner (1992) menar att faktorerna som styr hur personer tolkar information är flera. Enligt 

författarna har varje organisation mer eller mindre en kultur med sitt eget språk och sina egna 

beteenden som skapar normer för hur man kommunicerar och dessa kan skilja sig åt även 

inom organisationen och dess avdelningar. När någon sänder oss ett budskap så filtreras det 



 

 

 
 

genom organisationens kultur, hur vår dagsform är och de motiv och behov som präglar hela 

situationen och sammanhanget. Larsen associerar denna process till ett växthus. Han menar på 

att då vi av någon anledning slutar kommunicera med vissa människor uppstår ett 

kommunikationsvakuum som följd. Enligt Larsen (2002) innebär detta att rykten börjar 

spridas och feluppfattningar dyker upp som leder till att fakta förvrängs. Förebyggandet av 

sådana konflikter är enligt Ahrenfelt & Berner (1992) att lära sig andras språk och tolkningar. 

Speciellt viktigt menar författarna att det är för en nyanställd att ta till sig och vara observant 

på den språkliga kulturen i organisationen. För ledning och chefer kan det enligt författarna, 

om organisationen är stor, vara fördelaktigt att arbeta ihop organisationen mellan 

avdelningarna så mycket som möjligt. Detta kan, enligt Ahrenfelt & Berner, skapa en god 

förståelse för organisationen som helhet, samt för de olika avdelningarna. I det långa loppet 

kan man då skapa ett effektivare arbete genom att undvika att tid spills på missförstånd. 

 

 

2.3 Konflikters konsekvenser för individ och organisation 

 

Vad händer om man inte hanterar konflikter i ett försök att gå vidare? Jordan (2002) och 

Edelmann (2000) har forskat för att få reda på vad konflikter kan leda till om man struntar i 

dem och hoppas att de skall lösa sig av sig själva. 

 

Edelmann (2000) menar att hur arbetsmiljön än ser ut är konflikter som får negativa följder 

vanligt förekommande. Dessa medför ofta störningar för individen såväl fysiskt som för det 

emotionella välbefinnandet, dessutom kan självförtroendet lätt försämras. Hur stora sådana 

effekter blir beror enligt författaren utan tvivel på konfliktens natur, vilken personlig 

betydelse den har samt hur omfattande den blir – hur länge den varar. Edelmann menar vidare 

att det är möjligt att ignorera en mindre konflikt och hoppas att den skall lösa sig. Om båda 

parter förlåter och glömmer menar han att detta också kan inträffa. Ofta blir det dock negativa 

konsekvenser om konflikter hanteras på detta sätt, som riskerar att uppenbara sig på en 

personlig nivå och även för organisationen.  Konflikter påverkar på så sätt organisationens 

eller avdelningens prestationsförmåga som helhet. 

 

Jordan (2002) är professor på institutionen arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och 

forskar inom ämnet konflikter och konflikthantering. Jordan har utvecklat en modell kring det 



 

 

 
 

som Edelmann (2000) är inne på i stycket ovan, dvs. hur händelseförloppet av en konflikt kan 

utveckla sig om ingen hantering sker. Detta ger en förståelse till varför effekterna kan bli så 

pass allvarliga. Enligt Jordan är denna modell ett av de viktigaste instrumenten som utvecklats 

för konflikthantering. Modellen, som ursprungligen härstammar från den tyske forskaren 

Friedrich Glasl, kallas konflikteskalationsmodellen och beskriver i nio steg hur konflikter 

trappas upp. Jordan menar att modellen kan användas dels som ett hjälpmedel till att se hur 

man skall hantera olika konflikter och även genom att skapa en förståelse för hur konflikter 

kan förvärras och att på så sätt kunna undvika dem.  

 

Vi kommer här kortfattat att beskriva denna modell. Det första steget i modellen kallar Jordan 

hårdnande ståndpunkter, vilket innebär att en konflikt uppstår. Jordan (2002) beskriver det 

som att det uppstår en oförenlighet eller någon form av problem mellan parterna som de har 

svårt att lösa. Oförenligheten skapar en blockering för fortsatt samarbete mellan de 

inblandade. Dessutom kan det i detta stadium bildas som Jordan benämner det ”spontana 

grupperingar”  vilket innebär att andra utomstående personer omedvetet tar ståndpunkt för den 

ena eller den andre parten. När parterna inser att vanlig argumentation inte räcker för att 

komma vidare börjar en manipulation och aggressivare argumentation för sin egen ståndpunkt 

att ta fart. Därmed menar Jordan att man kommer in på stadium två vilket han kallar 

polarisering och debatt. Med polarisering menas att parterna glider mer och mer ifrån 

varandra. Man tillämpar kraftfullare medel för att få sina önskningar igenom vilket leder till 

att motsättningarna blir ännu starkare. Dessutom aktar sig parterna i detta stadium för att göra 

bort sig för att få fortsatt stöd från medarbetarna. Motsatt aktivitet är också aktuellt i detta 

stadium då likvärdigheten mellan parterna utmanas genom smutskastning. Konsekvensen av 

detta kan enligt Jordan bli att parterna känner en hopplöshet i att diskutera och argumentera. 

Ord räcker inte längre till utan man måste handla. Konflikten är nu inne på sitt tredje stadium 

handling istället för ord! tron för ett samarbete har nu helt försvunnit mellan parterna. Såhär 

beskriver Jordan parternas känsla i stadium tre: ”För parterna handlar det nu främst om att 

bromsa motpartens försök att nå sina mål samt att driva igenom de egna åsikterna”  (Jordan 

2002 Sid. 4). Ett taktsikt tänkande infinner sig hos de inblandade och det går inte längre att ha 

någon form av tillit för varandra. Författaren menar att det i detta stadium när ord ersätts med 

handling infinner sig en större svårighet till att lösa konflikten. Detta motiverar Jordan med att 

eftersom parterna inte längre lyssnar på varandra uppstår ett egocentriskt tillstånd. Tröskeln 

till nästa stadium, Värnad image och koalitioner, blir att parterna skapar stereotypa bilder av 

varandra, exempelvis envishet, inkompetens eller opålitlighet som karakteriserar motparten. 



 

 

 
 

Parterna fastar vid att endast se denna skapade bild av motparten och låter den inte ändras. 

Detta innebär att när parterna möts ser de inte varandras egentliga egenskaper utan försöker 

pracka på motparten ens egen föreställda bild samtidigt som man försöker arbeta bort den bild 

motparten har av en själv. Dessutom påpekar Jordan (2000) att parterna försöker värva andra 

genom att förmedla sin image samtidigt som man svartmålar motpartens. Konflikten 

utvecklas till steg fem, ansiktsförlust, då parterna kränker varandra genom att försöka få den 

andra att tappa ansiktet. Att tappa ansiktet beskriver Jordan som ett skeende då man 

genomskådar den andra parten på så sätt att man ser denne på ett nytt sätt. Detta kan leda til l 

att man känner att den andra parten inte varit ärlig, vilket används som motangrepp. Om inget 

görs i konflikten kan den utvecklas till strategiska hot, dvs. steg sex i den modell som Jordan 

beskriver. Här ställer parterna mer och mer definierade hot mot varandra som så småningom 

utvecklas till att ultimatum ställs. Konflikten är nu mycket omfattande och krävande och 

saknar kontroll vilket medför att parterna upplever stor stress. Enligt Jordan blir nu 

handlingarna mer och mer aggressiva då parterna till slut inte ens kan kontrollera sitt eget 

beteende. Man försöker spela på motpartens rädsla genom dessa hot, detta i syfte att 

kontrollera den andre. Nästa steg i en konflikt är när hoten medför att parterna upplever en 

otrygghet. Detta grundas på en upplevelse om att motparten kan verkställa hoten. I det sjunde 

stadiet, s.k. begränsade förintelseslag, fokuserar parterna därför på sin egen säkerhet. Det har 

gått så långt att man behandlar och ser på varandra som omänskliga vilket innebär att man 

inte ser att personen har något värde eller respekterar motparten. De bakomliggande 

faktorerna till varför konflikten uppstod har hamnat i skymundan och konflikten har övergått 

till att endast försöka skada motparten på olika sätt. Skadeglädjen styr handlingarna. Jordan 

tar upp att i värsta fall kan nu konflikten övergå till faktiska attacker för att försöka knäcka 

den andre personen mentalt. Detta steg kallar han för attack mot nervcentra.  Själva uppfattar 

vi detta som psykisk mobbning.  Den slutgiltiga följden blir enligt Jordan att allt fokus flyttats 

från den egna personen och ens egen överlevnad, till att knäcka motparten totalt. De yttre 

följder såsom fysiska skador eller konkurs som kan uppkomma av ens beteende styr inte 

handlingarna. Tanken om vem som har rätt eller fel styr inte heller vad som sker utan 

motivationen är endast att få motparten att falla. Detta utgör det sista stadiet i modellen som 

han kallar total förintelse. 

 

Effekterna av konflikter riskerar alltså att bli värre och värre desto längre tiden går och 

parterna klarar tillslut inte att lösa problemet själva. Enligt Edelmann (2000) kan effekterna av 

händelseförloppet i Eskalationsmodellen yttra sig på följande sätt om mönstret inte bryts. 



 

 

 
 

Fysiska störningar som kan uppkomma hos individer kan t.ex. vara huvudvärk, trötthet, 

sömnsvårigheter och magproblem. Om man inte känner igen varningssignaler från något av 

de första stadierna i modellen ovan kan detta enligt Edelmann (2000) leda till högt blodtryck 

och magsår. Den psykiska nivån får ofta reaktioner i form av koncentrationssvårigheter, ökad 

irritabilitet och en oförmåga att slappna av. Detta kan i sin tur leda till beteendesignaler som 

att man drar sig tillbaka från relationer som man upplever som besvärliga eller kanske att man 

konsumerar alltför stora mängder alkohol, cigaretter eller lugnande medel i försök att minska 

spänningen. Edelmann menar att konflikter som leder till denna typ av stress ofta bildar en 

ond cirkel vilket kan resultera i att man blir mer känslokall och fräck när det gäller t.ex. 

medarbetare vilket i sin tur leder till fler konflikter. Att kunna, men också förstå, vikten av att 

ha en vilja att hantera konflikter mellan människor är både Edelmann och Jordan (2002) 

överens om. Det spelar, enligt författarna, en viktig roll för att bl.a. minska stressen på arbetet.  

 

 

2.4 Positiva effekter av konflikthantering 

 

” Om två personer alltid är överens i en verksamhet, är en av dem överflödig”   

(Ahrenfelt & Berner 1992 sid. 39) 

 

Larsen (2002) anser precis som Ahrenfelt & Berner (1992) att många ser på konflikter som 

något fullständigt negativt som vi mot alla odds bör undvika eller försöka lösa så snabbt som 

möjligt. Detta förklarar författarna med att det finns en tendens till att blanda ihop konflikt 

och aggression. En uppfattning som delas av många är att konflikter är skadliga, stör lugn och 

ordning och har en negativ inverkan på processen och produktionen i ett företag. Även Larsen 

(2002) menar att det ofta sätts likhetstecken mellan konflikter och samarbetsproblem, mentala 

störningar, etniska konfrontationer eller krockar mellan olika personligheter. Denna negativa 

inställning försvårar hanteringen av konflikter då vi lätt blir moraliserande och fördömande 

och hellre letar syndabockar än att hantera själva problemställningen. Larsen menar att vi 

kanske fördömer oss själva när vi inser att vi befinner oss i en konflikt och självkänslan 

ifrågasätts. Därför är flera forskare överens om att det är viktigt att försöka få bort den 

negativa laddning som konflikter har. Vi ser detta som ett bra komplement till Edelmann 

(2000) och Jordan (2002) som poängterar vikten av att lösa konflikter i ett så tidigt skede som 

möjligt. Här fyller Larsen och Ahrenfelt & Berner (1992) i med att poängtera att inställningen 



 

 

 
 

till konflikter och konflikthantering ligger till grund för hur hanteringen blir. Därför behöver 

inte den bästa lösningen enligt författarna alltid vara att gå in i ett tidigt skede av en konflikt 

för att göra något. Detta kan exempelvis leda till att skulden för konflikten läggs på någons 

axlar. Faktum är att om man lär sig ha en systematik i att hantera konflikter och kan läsa av 

problemet samt vara öppen för att förstå de olika parterna finns det också mycket positivt att 

vinna menar Edelmann (2000). En ökad kunskap i varför konflikter uppstår och hur man kan 

hantera samt se på dem menar han kan ge organisationen följande positiva effekter. Edelmann 

menar att dessa effekter kan vara:  

 

• Stärker relationen. Om två personer kan inse att de har meningsskiljaktigheter, förstå 

varför det inträffat och klara av att diskutera och lösa dem, kan detta leda till att 

relationen stärks. 

• Större tillit. Om två människor kan lösa en konflikt tillsammans är sannolikheten att 

de litar på varandra i framtiden större eftersom de vet att de klarar av att gå igenom 

meningsskiljaktigheter.  

• Ökad självkänsla. Om en konflikt löses på ett positivt sätt leder detta sannolikt till en 

ökad självkänsla hos de inblandade parterna.  

• Skapar kreativitet och produktivitet. Konflikter som hanterats effektivt är en 

nödvändig faktor för att kreativitet och produktivitet skall utvecklas hos medarbetarna. 

När diskussionen mellan människor med olika intressen fungerar kan dessa 

egenskaper förbättras (Edelmann 2000). 

 

Ahrenfelt & Berner (1992) tar upp att flera psykiatriker och psykoterapeuter är överens om att 

konflikter är och förblir en skapande kraft, inom såväl privatlivet som yrkeslivet. Författarna 

poängterar att det finns de som menar att den som inte genomgår livskriser inte heller 

utvecklas som person.  De anser även att om arbetsplatser lär sig hantera konflikter kan de 

också utnyttja dess potential och utveckla både individerna i organisationen och 

organisationen i sig.  

 

 



 

 

 
 

2.5 Konflikthantering och konfliktlösningsstrategier 

 

När man lever i en föränderlig organisation måste man vara beredd att hantera konflikter på 

olika plan. Här nedan följer ett försök att illustrera vad man bör tänka på då det uppstått en 

konflikt på arbetet.  

 

Ohlsson (1995) menar att en förutsättning för att konflikter skall kunna lösas på ett bra sätt 

där alla parter känner sig tillfredsställda är att de inblandade i konflikten öppet erkänner att 

den förekommer. Många konflikter kan enligt honom hindras eller mildras om det finns en 

mer avspänd och accepterande inställning till de konflikter som uppstår. En medveten eller 

mindre medveten konflikträdsla gör det svårare att hantera dem. 

 

Det som framkommit bl.a. av Edelmanns (2000) teori som vi beskrivit ovan är att företag och 

organisationer, och speciellt dess ledning, inte bör sträva efter lugn och ro i tron om att detta 

innebär konfliktfrihet. Om så är fallet hotas kreativiteten och framåtandan och i den hårda 

konkurrens som råder får företagen svårt att klara sig.  

 

Jordan (2002) menar att vi alla är olika och har olika syn på saker och ting. Man bör därför 

tänka på att man inte vet hur saker och ting ser ut i andras ögon. Har man vetskapen om detta 

uppstår en stor skillnad för hur man själv och andra kan umgås med konflikten. Man skall gå 

in och möta konflikten med inställningen att allt handlar om att bättre förstå vad som pågår. 

Därför menar Jordan att öppenhet är viktigt, man kan då lära sig nya saker om sig själv och 

hur man uppfattas av andra.  

 

Som medlare mellan olika parter bör man, menar Jordan (2002), försöka sträva efter att se 

konflikten som ett gemensamt problem som parterna själva måste hitta lösaningar på. Utifrån 

konflikteskalationsmodellen poängterar Jordan att användning av negativa omdömen om 

andra inte leder någonstans. Han menar att varje part skall få berätta hur de upplever och 

känner det och sedan bjuda in den andra partnern för att hjälpa till att hitta lösningar. Han 

konstaterar också att det är viktigt med tydlig och rak kommunikation. Att uttrycka känslor 

och behov är nödvändigt, detta skall göras klart och tydligt så att den andra partnern förstår 

vad som påverkat synen på saken. Det är också viktigt att kommunikationen inte bryts. Sker 

detta eskalerar lätt konflikten enligt modellen. Fokus bör läggas på att förbättra relationen 



 

 

 
 

mellan parterna. Istället för att tillåta försvarsreaktioner, anklagelser, kritik och negativa 

omdömen menar Jordan (2002) att det är bra om parterna ger varandra erkännande och 

respekt på de punkter där de ärligen kan det. Att visa att de bryr sig om vad som är viktigt för 

varandra är betydelsefullt. För att förhindra att konflikten eskalerar poängterar Jordan att det 

är viktigt att parterna i konflikten skapar sig en överblick över konflikten som helhet och inta 

ett utifrånperspektiv. Detta är bra att göra innan en konflikt hinner uppstå, parterna kan då i ett 

tidigt stadium se hur de själva kan påverka förloppet i rätt riktning. 

 

Ahrenfelt & Berner (1992) påminner oss om att vi i svåra situationer lätt glömmer bort 

skrattets positiva inverkan på oss människor. Humor kan enligt författarna hjälpa till att 

minska spänningen inför situationer som känns besvärliga eller ångestfyllda. Vid en 

konflikthantering kan därför skämtet underlätta arbetet utan att man bortförklarar problemet.  

Självklart är det viktigt att skämten förblir opartiska och att de inte kan upplevas som 

kränkande av någon inblandad. För en konflikthanterare är målet att åstadkomma en 

konfliktlösning där båda parter kan anse sig som vinnare.  Om den ena parten går besegrad 

och kränkt ur konflikten förblir den olöst. Om båda parter ger, blir båda vinnare.  

 

 

2.6 Vad är en organisation? 

 

Vår undersökning äger rum på två mycket stora organisationer i Sverige och vi kommer 

senare i denna teoretiska förankring beskriva dessa organisationer. Vi anser det viktigt för att 

det ger en förståelse för den undersökning vi genomfört. Först av allt vill vi här ta upp det 

komplexa begreppet organisation för att ge en första inblick i de olika områden som en 

organisation innefattar. 

 

Drakenberg (1997) menar att organisationer kan betraktas som komplexa system som 

omfattar många delar såsom uppgift, struktur, normer, regler och lagar samt rutiner för 

personaladministration och organisationskultur. Enligt författaren talar strukturen om vad 

olika positioner i organisationen har för uppgift, dvs. vilken roll de har. Vidare finns både 

rutiner och normer (oskrivna regler) i organisationer som talar om på vilket sätt uppgifter 

skall genomföras. Stenmark (2005) poängterar att det är viktigt att komma ihåg att 

organisationer byggs upp av individer med olika intressen, egenskaper, viljor, mål och sätt att 



 

 

 
 

nå till sina respektive mål. För att organisationen skall fungera menar han att det är en 

förutsättning att det finns både övergripande mål för organisationen i stort men även uppsatta 

delmål för olika centra och avdelningar som alla medarbetare känner till. Stenmark tar upp att 

organisationer fyller två funktioner: 1) De ger möjlighet att uppfylla behov, syften eller mål 

för människor och 2) De är en arena där en mängd olika individer skall vistas och trivas. 

Organisationers kultur är en faktor som påverkar individernas trivsel på arbetsplatsen. Hur 

detta hänger ihop redogör vi för i nästkommande avsnitt.  

     

 

2.6.1 Organisationskultur 

 

I detta avsnitt ges en redogörelse över det komplexa begreppet kultur, vad det är och vad det 

kan innehålla. Det anser vi ger en god och viktig grund för att förstå hur kulturen kan 

påverka människors sätt att kommunicera och agera i organisationer. 

 

”Kulturen i organisationer kan ses som ett gemensamt mönster av värderingar, rutiner och 
föreställningar hos organisationens medlemmar.”  (Drakenberg 1997 sid. 15) 

 

Jacobsen & Thorsvik (2002) beskriver organisationskultur som det sätt där man bearbetar 

intryck, erfarenheter och kunskaper på. Organisationskultur är enligt författarna något som 

man började fokusera mer på i Sverige under 1980-talet. Man såg de västerländska 

industrierna förlora stora marknadsandelar till Japan. Därför blev det viktigt att analysera 

skillnader i japanska företag jämfört med de västerländska. Det visade sig att japanerna hade 

företagskultur som nyckel till framgång, med stark betoning på att utveckla mänskliga 

resurser genom samarbete. Författarna menar vidare att de byggde upp starka 

organisationskulturer genom medverkan, kommunikation och gemenskap bland de anställda. 

Medan de byråkratiska företagen i västerlandet byggde på planering, kontroll och 

regelstyrning ansåg japanerna att de viktigaste faktorerna var socialisation kring gemensamma 

mål och värdenormer. Jacobsen & Thorsvik tar vidare upp att organisationskulturens 

betydelse är även idag viktig i de västerländska länderna och något som inte kan avisas. 

 

Enligt Jacobsen & Thorsvik (2002) skapar kulturen ordning, förutsägbarhet och mening för 

individen. Organisationskultur har samma värde som den mer generella kulturen och de 

kulturella processerna i samhället. Författarna menar på att definitionerna för 

organisationskultur är många, vissa lägger betoningen på organisationens gemensamma mål 



 

 

 
 

och värden medan andra fokuserar mer på det som med tiden uppstår som tradition. 

Organisationers tradition innebär enligt författarna hur man tänker och gör saker som helt 

eller delvis accepteras av medlemmarna, vissa inriktar sig på att man har ett gemensamt språk 

som uttrycker en gemensam förståelse eller kunskapsbas. Jacobsen och Thorsvik 

sammanfattar detta med att organisationskultur innebär en grupp som delar en uppsättning 

grundläggande antaganden, vilket förs över genom organisationens socialisationsprocess.  

 

Hur en organisations kultur ser ut har enligt Ohlsson (1995) stor betydelse för hur de anställda 

tolkar information, förändringar, händelser och aktiviteter och hur de kommunicerar med 

varandra. En stor huvudpoäng är enligt honom att människor kommunicerar bättre med dem 

som är medlemmar av samma kultur än med medlemmar av andra kulturer. Jacobsen & 

Thorsvik (2002) poängterar att medlemmar i samma kultur har större förtroende för varandra 

då de delar samma värderingar, normer och grundsyn. 

 

 

2.7 Polisens organisationskultur 

 

Till att börja med vill vi här ge en bild av hur polisens organisation i Sverige rent formellt 

och strukturellt sett ser ut. På så sätt kan vi skapa en teoretisk förankring kring detta som 

senare återkommer i vår praktiska undersökning. Genom detta hoppas vi bättre kunna förstå 

våra intervjuades utsagor.  

 

Enligt Stenmark (2005) har forskningen inom polisen som organisation funnits redan innan 

polisens förstatligande år 1965. Under slutet på 1990-talet och fram tills idag har forskning 

kring poliskulturen i Sverige berört många områden inom kulturens ramar.  Författaren ger 

som exempel polisaspiranters socialisering till polisyrket och polisers kåranda, manliga 

normer inom polisen, relationer mellan poliser och polischefer, patrullerande polisers 

yrkeskultur samt humorns betydelse i polisarbetet.     

 

Personalsammansättningen inom polisen har enligt Stenmark (2005) förändrats sedan 1950-

talet. Polisväsendet har av tradition varit mansdominerad men efter hand som året gått har 

fördelningen jämnats ut något. Stenmark menar vidare att sedan mitten av 1970-talet har 



 

 

 
 

kvinnor formellt tillträde till polisyrkets alla funktioner. Dessa förändringar har i jämförelse 

med omgivande länder visat sig vara stora vad gäller exempelvis personalsammansättningen. 

 

Här kommer vi att beskriva polisens organisation. Utifrån Rikspolisstyrelsen (2005) är polisen 

en av de största statliga verksamheterna och både organisationen och verksamheten däri 

regleras och styrs via lagar och förordningar där justitiedepartementet är dess överhuvud. 

Organisationen består av följande tre organ: 

 

• Rikspolisstyrelsen (RPS) 

Utifrån Rikspolisstyrelsen (2005) fungerar RPS som en central förvaltningsmyndighet, 

dvs. RPS har tillsyn över organisationen och dess verksamhet samt ha en överblick över 

arbetet som äger rum däri och agera med samordnande effekter för organisationen. Chef 

och ordförande i styrelsen är rikspolischefen och i själva styrelsen sitter som högst åtta 

personer vilka utses av regeringen. Det framgår av Rikspolisstyrelsen att de även ansvarar 

för att ha beredskap till att – på uppdrag av regeringen – leda polisverksamhet för att 

förebygga och avslöja brott som utgör ett hot mot rikets säkerhet. Ekman (1999) menar på 

att en annan viktig uppgift som RPS har är att basa över polishögskolan där 

polisaspiranter utbildas samt att ansvara för att teknik och metod för polisverksamhet äger 

rum. 

 

• Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) 

I Linköping ligger polisens centra för kriminalteknik som enligt Rikspolisstyrelsen (2005) 

består av 230 experter inom olika vetenskapliga områden som berör polisens arbete och 

verksamhet. Det framgår även att arbetet här är en del i det svenska rättsväsendet då den 

står för den tekniska bevisningen. RPS är chefsmyndighet för SKL. 

 

 

• Länsnivå – 21 polismyndigheter 

Det tredje organet inom polisen utgörs av län. Länsstyrelsen är enligt Rikspolisstyrelsen 

(2005) det högsta organet som ansvarar för verksamheten. Här tas viktiga beslut som 

berör polisverksamheten. Varje län beskrivs av Rikspolisstyrelsen som en fungerande 

polismyndighet som leds av länspolismästaren med tillhörande polisstyrelse, dvs. minst 

sex personer.  Denna polisstyrelse har till uppgift att leda delar av polisdistriktet och de 

avgör själva hur de vill organisera sin polismyndighet. Därför tar man i Rikspolisstyrelsen 



 

 

 
 

upp att strukturen på de olika polismyndigheterna i landet kan variera men genomgående 

för alla myndigheterna är dock att det finns en stab, en länskriminalavdelning och en 

ordningsavdelning. Stabens arbetsuppgifter är enligt Rikspolisstyrelsen administrativa, 

länskriminalavdelningen är uppdelad i rotlar, oftast dessa fyra: Utredningsroteln, 

Narkotikaroteln, Ekoroteln och Tekniska roteln. Ordningsavdelningen rymmer 

utryckningsverksamhet eller s.k. traditionellt polisarbete, dvs. ordningspoliser men även 

trafikpolisarbetet kan ingå här beroende på vilken struktur myndigheterna valt. Denna 

avdelning kan också vara uppdelad i närpolisområden. 

 

Forskare som till exempel Ekman (1999) menar att de grundläggande riktlinjerna som 

utmärker polisens kultur styrs av de förhållanden som råder för tillfället i det aktuella 

samhället i Sverige. Enligt Stenmark (2005) behandlas poliskulturen offentligt via exempelvis 

en regeringsproposition eller via massmedia. Det framkommer utifrån dessa forskare att det 

finns en press på chefer inom polisen från flera håll. Dels har de krav och mål uppifrån 

ledningen men även förväntningar, önskemål och behov från personalen och från det 

omgivande samhället.  

 

Enligt Ekman (1999) är den så kallade kårandan inom polisen en del i kulturen som utmärker 

organisationen. Redan för de blivande poliserna inom polishögskolan socialiseras begreppet 

innebörd in i de blivande yrkesmännens utbildning. Han beskriver kårandan inom polisen som 

en väl inarbetad poliskultur som både kan underlätta med också försvåra tillvaron för enskilda 

poliser. Författaren menar att kårandan är tänkt som en uppbackning och ett skyddsnät för 

individen. ”Man ställer upp för varandra både privat och i tjänsten”  (Ekman 1999 S. 167). 

Detta i förhoppning att skapa en sammanhållning som bl.a. kan göra det lättare för en grupp 

att klara påfrestningar av olika slag.  

 

 

2.8 Hälso- och sjukvårdens organisation i Sverige 

 

Här kommer en presentation av hur hälso- och sjukvården är organiserad i Sverige. Detta för 

att ge en bild av denna organisation och på så sätt bygga vidare på den teoretiska 

förankringen 

 



 

 

 
 

Om man ser tillbaka på hur sjukvården såg ut på mitten av 1900-talet så beskriver Falk & 

Nilsson (1999) den med att man var fokuserad på att bara ansvara för att vårda sjukdomar, 

skador och kroppsfel. Under 1970-talet började man enligt författarna att vidga perspektivet 

lite mer och man insåg att sjukvården hade ett befolkningsansvar vilket innebar ett bredare 

synsätt som sträcker sig till att även arbeta med förebyggande hälsovård. Dessa tankar 

resulterade i ett direktiv till Hälso- och sjukvårdsutredningen (HSU) som senare resulterade i 

en ny lag. Tidigare så fanns det i Sverige en så kallad Sjukvårdslag men år 1982 ändrades den 

till att heta Hälso- och sjukvårdslagen.  

 

Här kommer vi utifrån Regeringskansliet (2004) beskriva hälso- och sjukvårdens organisation 

i Sverige. Det svenska sjukvårdssystemet är uppdelat mellan tre instanser vilka är stat, 

landsting och kommun. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) finns till för att reglera ansvaret 

mellan landsting och kommun, ambitionen är att ge dessa två instanser en frihet och 

självständighet till att organisera för den egna hälso- och sjukvården medan staten har ett mer 

övergripande ansvar för hälso- och sjukvårdspolitiken. Landstingens primära uppgift är hälso- 

och sjukvården, varje landsting har ansvar för ett stort geografiskt område där de skall 

organisera vården på bästa möjliga sätt så att alla medborgare får tillgång till den vård de 

behöver. I Sverige har vi 21 landsting och dess verksamhet finansieras till största delen av 

landstingsskatten men även med inkomst från patientavgifter och försäljning av tjänster. 85 % 

av landstingets budget går till hälso- och sjukvården då är även tandvården inräknad. 

Kommunernas uppgift är till största delen att ansvara för vården som riktar sig till äldre 

människor. De har även ansvar för de patienter som är färdigbehandlade och utskrivna från 

sjukhusvård, kommunerna skall finnas tillhanda för dessa människor i form av att ge stöd och 

service. Ansvaret sträcker sig även till de människor som har någon form av psykiska 

funktionshinder där man hjälper till med boende och sysselsättningar och fungerar som ett 

stöd även där. 

 

Man delar in sjukvården i tre olika nivåer: 

• Regionsjukvård – Detta innefattar de nio regionsjukhus som finns i Sverige. 

• Länssjukvård – Det finns idag ca 70 läns- och länsdelssjukhus. 

• Primärvård – Under denna nivå ligger alla vårdcentraler. (Regeringskansliet 2004)  

 



 

 

 
 

Organisationerna som beskrivits ovan är båda offentliga och eftersom vår undersökning har 

ett ledningsperspektiv vill vi här nedan framhäva det specifika med chefs- och ledarrollen 

inom den offentliga sektorn.  

 

 

2.9 Det offentliga ledarskapet 

 

Offentlig organisationsledning är ingen verksamhet för svaga hjärtan, eller för den som alltid vill 
vara omtyckt och beundrad, eller för den som tror att utövandet av offentlig verksamhet inte 
kräver något mer än lite sunt förnuft och skarpsinne. Det är ett tufft arbete och belöningarna är ofta 
diffusa, men på intet sätt obefintliga (Hagström 1990 Sid. 7). 

 

Enligt Hagström (1990) innefattar begreppet ledarskap en mängd andra centrala begrepp 

såsom chef och ledare. En chef har ett stort antal åtaganden i sina arbetsuppgifter och denne 

måste i sitt dagliga arbete ta hänsyn till exempelvis politiska beslut, regler samt riktlinjer. 

Ledarskapet är enligt Hagström ett av åtagandena som en chef har. Ledarskapet i sig är en 

grupprocess där två eller fler människor måste vara involverade. Holmberg & Henning 

(2003) ser ledarskapets roll någonstans i relationen mellan ledare och ledda. Ledarskap skulle 

inte finnas om de anställda inte låter sig ledas. Hagström menar även att ledarskapet inte 

skulle finnas om inte organisationer har behov och mål som man skall sträva efter och 

uppfylla. Holmberg & Henning menar vidare att det är de ledda som styr hur verksamheten 

skall bedrivas genom sina krav och förväntningar eller åtminstone är det detta som skall styra 

ledarskapet. Hagström (1990) och Holmberg & Henning (2003) sammanfattar området 

ledarskapet som en social konstruktion i den meningen att chefen integrerar mellan olika 

parter exempelvis högre uppsatta chefer samt medarbetare.  

 

Holmberg & Henning (2003) betonar att den offentliga sektorn på senare tid har fått en allt 

hårdare kritik för sitt sätt att hantera livsnödvändiga verksamheter såsom sjukvård utbildning 

eller rättsväsende. Denna kritik menar författarna har tillsammans med nya politiska 

prioriteringar och förändringar i åldersstrukturen lett till att omfattande förändringar påbörjats 

inom de offentliga organisationerna. Förändringsarbetet innebär enligt Holmberg & Henning 

bl.a. privatisering, avreglering och decentralisering vilket medför att ett mer företagsliknande 

klimat kommer att prägla den offentliga sektorn.  

 



 

 

 
 

Enligt Hagström (1990) finns det en mängd forskning kring den privata sektorns ledarskap 

och organisationsledning så kallat ”management” . Även om offentliga organisationer idag 

handlar om både affärsindrivande projekt, skattefinansierade myndigheter eller bådadera så 

menar författaren att det är den offentliga sektorns grund att verkställa politiskt fattade beslut. 

Här särskiljer sig den offentliga sektorn sig från den privata enligt Hagström. Särskilda krav 

ställs på ledning och chefer inom offentlig sektor. Holmberg & Henning (2003) menar att 

eftersom verksamheten innehåller både myndighetsutövning, dvs. krav och mål uppifrån, och 

servicefunktioner som att tjäna allmänhetens intressen är ledarskapet här förenat med 

betydande konflikter och en oklar rollfördelning. Den offentliga sektorn sammankopplas 

enligt författarna ofta ihop med många problem, ett utav dem är brist på ledarskap eller 

bristande ledarskap. Det handlar om att man lägger kritik vid att den offentliga sektorns 

ledarskap antingen uteblir helt eller är otillräckligt. Ledarskapet är enligt författarna ett 

problem och något som ligger till grund för den offentliga sektorns dåliga rykte. För att 

förbättra den negativa bild som författarna anser finns, är lösningen enligt dem ett bättre 

ledarskap. Därav menar Holmberg & Henning att man har invigt en mängd olika åtgärder i 

form av chefsutbildningar och ledarutvecklingsaktiviteter. När man skall beskriva det 

offentliga ledarskapet så refererar man ofta till den privata sektorn, detta menar både 

Hagström och Holmberg & Henning i sin forskning. Jämförelserna sker enligt författarna med 

det idealtypiska företaget som innefattar en ägarstyrd organisation som har övergripande mål 

vilket är vinstmaximering. Man jämför det vinstdrivande företaget med den offentliga 

sektorns verksamheter både som förebild, motbild och måttstock och så även ledarskapet. 

Detta är en del av processen då den offentliga sektorn allt mer företagiserats. Hagström och så 

väl Holmberg & Henning tar upp en problematik om jämförandet mellan den privata och 

offentliga verksamheten. Enligt författarna går det inte att direkt luta sig mot den privata 

sektorns managementkunnande och erfarenheter. Hagström poängterar att den offentliga 

verksamhetens särdrag är så pass stora och avgörande i jämförelse med den privata 

verksamheten så att spegla erfarenheterna har mycket liten relevans. Den offentliga sektorn 

har enligt författaren helt andra förutsättningar, mål och strukturer. Den särskiljer sig på så 

sätt att den har politiska beslut som styr organisationen vilken den privata inte på samma sätt 

behöver lägga vikt vid. Detta medför att chefer inom den offentliga organisationen måste ta 

hänsyn från många olika håll, dels politiska beslut men också samhällets kritik samt de 

anställdas önskemål. Offentliga organisationer är bevakade och kontrollerade av allmänheten i 

större utsträckning då de tjänar samhället på ett helt annat sätt än den privata sektorn.   

 



 

 

 
 

2.9.1 Det offentliga ledarskapets roll i krissituationer 

 

På grund av vårt ledningsperspektiv är det intressant att se hur forskning berör ledarskapets 

roll i svåra situationer eftersom konflikter enligt Jordan (2002) och Edelmann (2000) kan 

leda till kriser av olika slag.  

 

För att kunna hantera kritiska situationer bör en chef enligt Holmberg & Henning (2003) klara 

av att se på situationen utifrån tre perspektiv: 

• ledarskap som strategisk handling: författarna menar att strategin utgör ett 

helhetsperspektiv på det tillvägagångssätt man använder för hantering av kritiska 

situationer utifrån de förutsättningar som finns i organisationen.  

• ledarskap som kommunikativ handling: detta innebär enligt författarna att chefen skall 

föra en dialog med medarbetarna om de problem och frågor som finns om 

organisationen i stort. Holmberg & Henning poängterar att det är viktigt att ha en god 

dialog mellan chef och medarbetare för att försöka uppnå en gemensam förståelse för 

det övergripande problemet och för den strategi man måste använda sig av för att lösa 

konflikten eller problemet.  

• ledarskap som personlig handling: chefen måste enligt författarna ha en god 

självkunskap vilket innebär att han eller hon har förmågan till att exempelvis veta hur 

denne reagerar i krissituation samt känner till sina styrkor respektive svagheter. Detta 

för att chefen skall kunna utnyttja sina starka sidor maximalt och vara en förebild för 

medarbetarna. Denna inre mognad menar författarna kan bidra till att man som chef 

kan lära sig förmågan att se medarbetarna och få dem att känna sig väl till mods i sitt 

arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

3 Metod 

 

Här kommer vi bl.a. att presentera vilken metod vi har använt oss av i vår insamling av data, 

hur vi har gått tillväga i vårt urval av respondenter, de etiska aspekterna som vi tagit i 

beaktning samt vår forsknings reliabilitet och validitet. 

 
 
 
3.1 Val av metod 
 

För att samla in datamaterial till vår uppsats valde vi att använda oss av den kvalitativa 

metoden. Holme & Solvang (1997) beskriver denna metod som ett redskap till att hjälpa 

forskaren att skapa sig en större insikt med, på så sätt att man får det lättare att se och förstå 

den undersöktes perspektiv och situation. Vi ansåg att denna metod var mer lämpad till vår 

undersökning än vad den kvantitativa metoden skulle vara. Vi fann det inte möjligt att få ut så 

mycket som vi vill av vår studie med hjälp av en kvantitativ metod, bl.a. för att vi var ute efter 

större och djupare svar än vad man kan förvänta sig att man exempelvis får utifrån en ifylld 

enkät. Holme & Solvang (1997) menar att studier som rör det samhälle vi lever i är oerhört 

komplext och det är svårt att få vetskap om verkligheten. Enligt författarna kan man använda 

sig av både kvalitativ och kvantitativ metod när det gäller samhällsforskning, däremot har 

båda metoderna sina starka och svaga sidor beroende på vad som skall undersökas.  Den 

kvantitativa metoden bidrar med att man får mer begränsade svar, den är i grund och botten 

naturvetenskaplig vilket innebär att resultatet presenteras oftast i siffror jämfört med den 

kvalitativa metoden där forskarens egna uppfattningar och tolkningar ligger i grunden. Enligt 

Holme & Solvang (1997) undersöker den kvantitativa metoden mer bredden än djupet som 

den kvalitativa gör, den är även mer systematisk och strukturerad i jämförelse och intresset 

ligger mer på det som är gemensamt i urvalsgruppen än det som särskiljer. Enligt oss ger inte 

ett resultat i siffror en klar blid av vårt fenomen utan det krävs en djupare insikt.  

 

Vi förkastar dock inte den kvantitativa metodens användbarhet, men vi ser den mer brukbar i 

en bredare och mer omfattande undersökning där det inte krävs någon större förståelse för ett 

fenomen. Den kvantitativa metoden som tidigare nämnts utifrån Holme & Solvang (1997) 

syftar mer till att få fram material som ger möjligheter till att besvara frågor om en specifik 

utvald grupp och få ut ett tvärsnitt som norm av det studien går ut på, för att sedan kunna göra 



 

 

 
 

säkra jämförelser. Detta är inget resultat som vi är intresserade av. Vårt syfte var att försöka 

skapa oss en djup förståelse om fenomenet och befinna oss nära det som undersöks. 

 

Det finns olika kvalitativa metoder men så här beskriver Svensson & Starrin (1996) den 

kvalitativa intervjun. Denna metod innebär att forskaren använder en form av samtal för 

insamlingen av information. Denna form av samtal är enligt författarna intervju, dock ingen 

intervju i den bemärkelsen som används i TV eller radio. Genom denna kvalitativa metod 

samlar man in kunskap om människor erfarenheter, attityder, uppfattningar etc. genom att 

ställa frågor. Kvale (1997) menar att kunskap byggs upp mellan forskaren och 

undersökningspersonen då samspelet i intervjun skapar ett utbyte av synpunkter. 

 

Vi valde i vår undersökning att använda oss av intervjun som metod. Den föreföll för oss att 

vara den mest lämpade metoden till vårt perspektiv och till våra frågeställningar. Syftet med 

detta tillvägagångssätt är att få en så autentisk bild som möjligt i en helhetsbild. Detta innebär 

enligt oss att vi tack vare intervjutillfället kan påverka svarens omfattning, på så sätt att vi 

kunde be respondenten vidareutveckla dennes svar som är relevanta för vår undersökning. 

Samtidigt fick vi möjlighet till en direktkontakt med respondenten, vilket gjorde det möjligt 

för oss att skapa en större förståelse för respondenten. Holme & Solvang (2001) menar att 

man genom intervjun kan få med flera andra faktorer som ligger till grund för den information 

man får ut, exempelvis struktur, handlingsmönster och social ordning. Att exempelvis 

använda sig av deltagande observation som är en annan typ av kvalitativ metod, vilken enligt 

författarna är tidskrävande, är något som vi inte skulle hinna med. Det skulle enligt oss vara 

intressant att använda sig av den metoden för att få en inblick i hur bl.a. kulturen och 

kommunikationen ser ut i praktiken och hur medarbetarna uppfattar den. Eftersom vi har ett 

ledningsperspektiv ligger vårt intresse i hur chefer/ledningen arbetar med konflikt och 

konflikthantering, hur deras uppfattningar och hur deras arbetssituation ser ut. Vi ansåg att 

den kvalitativa intervjun är den form av metod som skulle ge oss mest uttömmande 

information i ämnet.  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

3.2 Urval 

 

Enligt Holme & Solvang (1997) är urvalet av intervjupersoner otroligt viktigt, hela 

undersökningen kan gå till spillo om fel undersökningspersoner väljs ut. Vårt syfte var att 

undersöka hur chefer i olika organisationer upplever konflikter och konflikthantering. Vi 

intog ett ledningsperspektiv och därför var vi självklart måna om att få till stånd intervjuer 

med personer som jobbar inom ledningen i en organisation. Som tidigare nämnts utifrån 

Holme & Solvang (1997) används intervjumetoden för att skapa sig en djupare förståelse om 

ett fenomen. Därför menar författarna att det är viktigt att man sätter upp kriterier för de 

personer man vill intervjua, så att man utvinner den information man är ute efter.  

 

Våra kriterier var att vi skulle ha två större organisationer som var likvärdiga i sin form som 

organisation i detta fall innebär det att båda tillhör den offentliga sektorn, de är två mycket 

stora och riksomfattande organisationer som tjänar samhällets invånare. Dessa är en 

polismyndighet och ett sjukhus. Vi valde två olika organisationer där vi på vartdera stället har 

intervjuat två personer. Vi motiverar vårt urval med att vi ansåg att två personers yttranden 

inom samma organisation borde räcka för att se en tendens till hur organisationerna upplever 

konflikter och konflikthantering. Självklart är vi medvetna om att denna bild skulle stärkas av 

flertalet intervjupersoner, men vår tid var begränsad. Tanken bakom vår urvalsgupp är att vi 

skall jämföra organisationernas arbete med konflikter och konflikthantering sinsemellan samt 

att se skillnader eller likheter mellan intervjupersonernas svar inom samma organisation. Vi 

ansåg att vi får ett större perspektiv på konflikter och dess hantering genom att vända oss till 

två organisationer och se på deras arbete i ämnet. Alla fyra intervjupersonerna arbetar i någon 

form inom ledningen i organisationerna, vi anser att dessa personer borde ha kunskap och 

erfarenhet om ämnet. Vi kommer i vår studie välja att använda oss av begreppet chef på så 

sätt att ledarskapet innefattas i chefskapet, se stycket om det offentliga ledarskapet.  

  

 

3.3 Etiska överväganden 

 

Genom hela forskningsprocessen bör man, som författare av en vetenskaplig text, fundera 

över de etiska aspekterna som rör ens undersökning genom hela forskningsprocessen. Nedan 

framkommer vad detta rört sig om i vårt fall och hur vårt arbete med detta sett ut. 



 

 

 
 

 

Kvale (1997) menar att viktiga etiska aspekter kan uppkomma när som helst i 

forskningsprocessen. När man i första skedet fastställer syfte så är det enligt författaren viktigt 

att man inte bara ser till det vetenskapliga värdet av undersökningen utan också på vilket sätt 

man kan förbättra den mänskliga situationen genom att forska kring det valda ämnet. I nästa 

steg, planeringen, är en etisk aspekt enligt Kvale att man skall finna samtycke hos 

undersökningspersonerna till varför de skall delta i undersökningen. Detta innebär bl.a. att 

man förklarar för intervjupersonen hur undersökningen är upplagd samt vilka risker och 

fördelar som finns i och med deltagandet. Ett informerat samtycke utifrån Kvale innebär att 

deltagaren deltar helt frivilligt och har alltid rätt till att dra sig ur forskningsprojektet. 

Självklart menar författaren att det finns komplikationer med det informerande samtycket, 

exempelvis så kan information om undersökningens syfte göra att de intervjuade kan styras 

till att ge specifika svar. När vi först tog kontakt med våra intervjupersoner tog vi detta i 

beaktande genom att förklara vilket syfte vi hade med undersökningen, dvs. att genomföra 

intervjuer med chefer för att förstå hur de upplever konflikter och genom denna undersökning 

skriva en C-uppsats kring detta ämne. Vi påminde om att alla C-uppsatser är offentliga 

handlingar men också att bara vi kommer lyssna på bandinspelningen och välja ut de delar 

som vi anser vara relevanta för att uppfylla syftet med undersökningen. Självklart fick de 

också läsa det färdiga transkriberingen var på de fick godkänna eller göra ändringar.  

 

Kvale (1997) poängterar att det även krävs en säker konfidentialitet samt att forskaren 

överväger de konsekvenser som undersökningen kan bidra med utifrån intervjupersonens 

synvinkel. Konfidentialiteten innebär utifrån Kvales teori att de data som är så privata att de 

går att binda till undersökningspersonerna inte kommer att redovisas. Författaren menar 

vidare att om forskaren finner informationen så pass viktig att man vill redovisa den så krävs 

ett godkännande från undersökningspersonen. Att skydda undersökningspersonernas privatliv 

är en oerhört viktig aspekt, Kvale menar på att man måste förändra namn och sådana drag 

som gör att andra utomstående kan identifiera undersökningspersonen identitet utifrån vad 

som sagts. Det är även viktigt att de personer som deltar i undersökning får veta vem som 

kommer att ha tillgång till den information som denne ger ut, vilket var något som vi 

informerade våra respondenter om. Kvale poängterar att konfidentialiteten skapar konflikt 

med de grundläggande kraven inom vetenskapen exempelvis så är det svårt för andra forskare 

att kunna återskapa forskningsresultatet då ingen får veta vem som deltagit i undersökningen. 

En intervjuundersökning följs även av olika konsekvenser, det är därför viktigt enligt 



 

 

 
 

författaren att forskaren beaktar de möjliga konsekvenserna som kan uppstå, inte bara för 

intervjupersonen i sig utan för hela den grupp som denne representerar. Hur har vi tagit 

hänsyn till konfidentialitet och konsekvenser? Vi tog inte med exempel där personer kan 

känna igen sig för att skydda intervjupersonernas privatliv samt för att inte skapa 

konsekvenser för andra människor på avdelningen eller för en grupp individer som kan bli illa 

berörda av information där de känner igen sig. Särskilt viktigt är detta att reflektera över i vårt 

fall då konflikter är ett känsligt och privat ämne som kan påverka människor på många sätt.  

 

Vi frågade även om respondenten ville att organisationen och/eller denne själv skulle vara 

anonyma. Svaren blev lite olika då två ville vara anonyma men meddelade att vi fick skriva ut 

vilken organisation vi varit på och i vilken stad medan det för de andra två inte spelade någon 

roll om de blev anonyma eller om vi skrev ut deras och organisationens namn. Vi valde dock 

att låta samtliga intervjupersoner vara anonyma men skriva ut organisationerna och var vi 

varit då vi motiverar detta med att det är relevant för undersökningen att publicera detta.  

 

  

3.4 Genomförande 

 

Nedan vill vi tala om hur intervjusituationerna sett ut. Här finns aspekter i form av yttre 

faktorer som är intressanta att ta upp inför det resultat vi senare kommer att presentera.  

 

Fyra intervjuer ligger till grund för vår undersökning – samtliga med intervjupersoner som är 

mellanchefer på två offentliga organisationer. Två är alltså chefer på olika avdelningar vid ett 

sjukhus och två hos polisen. De genomfördes med ganska täta mellanrum vecka 13, 15 och 

16: den 31 mars kl. 9.30, den 12 april kl. 14.00, den 13 april kl. 10.30 samt den 18 april 2005 

kl. 10.00. Tre av intervjuerna tog 55-60 minuter och en tog 45-50 minuter. Efter att vi hade 

tagit kontakt med respondenterna skickade vi ut ett brev där vi förklarade undersökningens 

och uppsatsens syfte, vilka områden vi skulle beröra i intervjun samt de etiska aspekter vi 

tidigare redogjort för, se bilaga 1.  Plats för intervjuerna fick intervjupersonerna själv 

bestämma men det samtliga intervjuer ägde rum någonstans på intervjupersonernas 

arbetsplats. Enligt Kvale (1997) är användningen av bandspelare det vanligaste sättet att 

registrera intervjuer. Denna metod användes även i denna studie. Respondenterna fick i 

förväg en förfrågan om de tyckte att det gick bra att vi använde oss av bandspelare vilket 



 

 

 
 

samtliga godkände men några efter viss förfäran. Faran i att inte få med intervjun på bandet 

pga. ett tekniskt missöde eller ett mänskligt misstag som Kvale tar upp var vi högst medvetna 

om och kontrollerade bandspelarens funktion precis innan intervjun påbörjades. Genom att 

kontrollera mikrofonen kunde vi också konstatera att rösterna på bandet verkligen blir 

hörbara.  På samtliga intervjuer var vi båda författare med för att få en så bra helhetsförståelse 

för organisationerna och chefernas arbete kring ämnet som möjligt. 

 

 

3.5 Utbytet 

 
Kvale (1997) beskriver intervjun som ett samspel mellan två eller flera personer där kunskap 

byggs upp. För att kunskapen skall kunna förmedlas mellan intervjuare och intervjuperson 

menar författaren att de första minuterna viktiga för att den intervjuade skall känna sig trygg 

och uppmuntras till att ge synpunkter utifrån dennes uppfattningar och erfarenheter. Redan 

vid första kontakten med vår respondent så förklarade vi vad arbetet gick ut på och syftet med 

uppsatsen så att intervjupersonerna redan var på det klara med detta innan intervjun och vi då 

kunde skapa bättre förutsättningar för en mer avspänd intervjusituation. Ingen av oss kände 

någon av intervjupersonerna sedan tidigare men två av intervjupersonerna fick vi kontakt med 

genom personliga kontakter. Detta underlättade för intervjun på så sätt att den inte blev för 

personlig. Holme & Solvang (1997) ställer höga krav på både intervjuare och intervjuperson 

som förutsättning för att intervjusituationen skall fungera. Intervjuaren måste enligt 

författarna ha en stor empatisk förmåga att lyssna, förstå och sätta sig in i andra personers 

livsvärld. Dessutom bör forskaren inte tydliggöra sina egna uppfattningar utan istället vara 

öppen och uppmärksamma den intervjuades åsikter. Om forskaren klarar detta kan den 

intervjuade enligt Holme & Solvang känna ett intresse från forskarens sida och här kan tillit 

skapar i relationen och detta är förutsättningen för en fungerande intervjun. Detta var något 

som vi hade i beaktning genomgående i vår intervju och vi försökte visa förståelse, 

exempelvis genom att uppvisa ett aktivt lyssnande genom att bekräfta respondentens svar 

kontinuerligt. Kanske är detta särskilt betydelsefullt i vår undersökning då våra teman kretsar 

en del kring intervjupersonernas psykiska inställning, känsla och erfarenhet för ämnet. Detta 

tror vi kan vara svårare att få en person att berätta om än exempelvis fritidsintressen. Vår 

intervjuguide finns bifogad i bilaga 2.   

 



 

 

 
 

I slutet av intervjun menar Kvale (1997) att man bör avrunda med att ta upp något 

intervjuaren har lärt sig och låta intervjupersonen få en chans till att ge feedback på detta. 

Dessutom menar han att man kan fråga intervjupersonen om denne har något mer att tillägga 

eller vill ta upp. Detta var något som vi tyvärr glömde under den första intervjun vilket vi tror 

medför en risk i att man går miste om information som respondenten eventuellt funderat på 

och kanske framfört när ”ordet är fritt”  för att komplettera sina svar. På de andra tre 

intervjuerna tog vi dock lärdom att detta misstag och gav dessa intervjupersoner möjligheten 

att ta upp vad den vill. Två av tre utnyttjade dessa tillfällen och sa något enhetligt om hur de 

svarat eller någon detalj som kompletterade svaren. Dessa tillägg ansåg vi ge en god bild av 

hur intervjupersonerna tänkt när de svarat på frågorna och hur de uppfattat intervjun, något 

som vi tror ger ett bättre underlag för att göra en så korrekt analys som möjligt.  

 

Frågorna i vår intervjuguide är inte detsamma som frågor i ett standardiserat frågeformulär. 

Det innebär att vi som forskare försöker att styra undersökningens resultat så lite som möjligt. 

Istället vill vi att de synpunkter och svar vi får kommer från intervjupersonerna själva – det är 

de som får styra utvecklingen av intervjun. Detta är helt i linje med det Holme & Solvang 

(1997) tar upp som en förutsättning i en kvalitativ intervju. Vår intervjuguide har dock vissa 

ramar som intervjupersonerna från början får rätta sig efter då dessa faktorer är viktiga för 

resultatet. Detta är just en guide och inte ett förhör eller frågeformulär. Skillnaden ligger i att 

vi till punkt och pricka inte följer en viss ordning eller måste ta upp en fråga om 

intervjupersonen redan kommit in på det någonstans tidigare i intervjun. Det viktiga för oss 

under samtliga intervjuer var, precis som Holme & Solvang menar, att intervjun täcker upp de 

områden som ligger i fokus för undersökningen. Kvale (1997) tar med tystnad som en viktig 

del av intervjuprocessen, något som vi tog i beaktning utifrån våra erfarenheter från tidigare 

intervjuer där vi insett att det är bättre att låta det vara överdrivet tyst än att avbryta och som 

intervjuare prata för mycket och därmed gå miste om relevanta svar. Den tystnad som ibland 

uppstod i slutet av intervjupersonernas svar utnyttjade de flesta genom att komplettera svaren 

och exempelvis förklara hur de menar eller ge ett exempel.  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

3.6 Bearbetning av forskningsmaterialet 

 

Nästa steg i arbetet med vår undersökning var att göra något av det material vi samlat in. 

Här vill vi redogöra för hur vi gått tillväga när vi gjort utskrifter på intervjuerna och hur vi 

genomfört analysen.  

 

 

3.6.1 Transkribering 

 

Efter att intervjun är genomförd och registrerad på en bandinspelning skall man enligt Kvale 

(1997) skriva ut den bandade intervjun till en text. Man gör en konstruktion av de insamlade 

data och i vårt fall tog vi hjälp av en diktafon för att göra detta mödosamma arbete så smidigt 

som möjligt. Detta är enligt Kvale ingen enkel procedur, under utskriftsarbetet kan man stöta 

på såväl metodiska som teoretiska problem.  

 

• Att undvika feltolkningar genom ordval 

Vi valde att skriva ut intervjun ordagrant, inklusive skratt och pauser i utskriften då vi 

anser att detta ökar reliabiliteten på så sätt att vi har ett underlag som är så nära den 

muntliga förlagan som möjligt. Vissa läten som ”öh” , ”eh” , ”mmm” och liknande har vi 

dock inte tagit med.   Kvale (1997) menar att det är lätt hänt att den som skriver ut 

intervjun tolkar det som sägs på att annat sätt, reliabiliteten kan därför bli svag. Kvale 

poängterar att man måste ha i åtanke att ingen utskrift är en kopia av det ursprungliga 

verket, utskrifter fungerar som verktyg och är tolkande konstruktioner.  

 
• Låt inte tiden skapa feltolkningar 

Ju längre tiden går efter att intervjun gjordes så glömmer man lätt sammanhanget som 

intervjun genomfördes i. Kvale (1997) tar upp att en intervjusituation äger rum i ett 

sammanhang där rumsliga, tidsliga och sociala dimensioner framträder. Han menar vidare 

att när man läser utskriften har dessa dimensioner bleknat bort. Det är viktigt enligt 

författaren att komma ihåg att utskriften bygger på en tolkning och kan inte direkt ses som 

en stadig grund för den vidare tolkningen i analysen. Vi anser, precis som Kvale, att det är 

näst intill omöjligt att överföra hela sammanhanget från talspråk till skriftspråk, men ju 



 

 

 
 

tidigare man påbörjar utskriftsarbetet efter intervjuns genomförande desto mer 

sammanhang finns nog kvar inom oss. 

 

 

3.6.2 Analys och resultat 

 

I stycket ” resultat och analys”  presenterar vi resultatet av våra intervjuer och samtidigt gör vi 

en analys av dem där vi ser till likheter och skillnader mellan intervjupersonerna men också 

mellan organisationerna. Vi knyter även an den litteratur vi använt i bakgrunden till vårt 

resultat.  Vi motiverar detta med att vi undviker på så sätt upprepningar och får ett bättre flyt i 

texten. Vår förhoppning är att detta leder till att vårt resultat blir mindre tråkigt att läsa, något 

som Kvale (1997) poängterar i sina riktlinjer till att skriva en rapport. Han menar att rapporter 

lätt kan bli sega och tråkiga, kanske kan detta undvikas då våra egna tankar och reflektioner 

vävs samman med de teoretiska.  

 

 

3.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som Kvale (1997) beskriver som ett mått på den 

moderna vetenskapliga forskningens kvalitet. Trots att begreppen är omstridda och 

omdiskuterade i forskarvärlden då oenigheter finns om begreppen är relevanta i kvalitativa 

studier, har vi valt att ta med dem då vi ser att de ger oss en kritisk diskussion kring kvaliteten 

på den undersökning vi gjort. Begreppen hjälper oss på så sätt att vi genom dem ställer oss 

själva frågor som gör att vi lättare blir medvetna om eventuella brister och kan i sin tur 

åtgärda dem. Vår förhoppning är därför att detta hjälper vår uppsats mot en högre kvalitet. 

Med kvalitet menar Kvale att forskningen skall vara vetenskaplig. Begreppen är enligt oss 

inte lika användbara i samma utsträckning som de skulle vara i en kvantitativ studie, där de 

mer direkt kan appliceras eftersom en kvantitativ studie är mätbar. För oss bidrar begreppen 

till att vi hela tiden har syftet i åtanke, mäter vi det vi skall mäta? Samt om undersökningen 

uppfyller de kriterier för en vetenskaplig undersökning. Vi är medvetna om att de kan finnas 

tveksamheter till att använda begreppen då de inte direkt går att använda på en kvalitativ 

studie. Vi anser dock att om man anpassar dem går de att använda för att höja kvaliteten på 

en kvalitativ studie.  



 

 

 
 

3.7.1 Reliabilitet 

 

Reliabilitet handlar enligt Kvale (1997) om i vilken mån resultat kan upprepas. Med detta 

menas att ett forskningsresultat med hög reliabilitet skall kunna göras om och därefter uppnå 

samma svar. Kvale tar exempelvis upp att ledande frågor oavsiktligt kan påverka svaren och i 

sin tur forskningsresultatets reliabilitet, med detta menas att de frågor som intervjuaren ställer 

får inte vara ledande och på så sätt ha inflytande på intervjupersonens svar. Ledande frågor 

skall därför enligt författaren undvikas så att intervjupersonen får möjlighet till att komma 

med ett eget sanningsenligt svar. 

 

Reliabiliteten jämställer vi med ett sätt att mäta kvaliteten på uppsatsen.  Rent praktiskt borde 

det inte vara svårt för någon att med hjälp av den litteratur vi använt till vår undersökning och 

med en viss förförståelse upprepa vår undersökning fast med andra chefer. Då vi pga. etiska 

skäl inte kan skriva ut våra intervjupersoners namn medför detta naturligtvis att svaren inte 

blir desamma då alla människor har olika syn och erfarenheter kring ämnet. Reliabiliteten är 

därför ganska hög då vi utförligt beskrivit hur vi gått tillväga både vid framställningen av vår 

teoretiska bakgrund och vid vår undersökning. Samma svar är dock omöjligt att få eftersom 

det är våra chefers personliga uppfattningar som ligger till grund för uppsatsen. 

 

 

3.7.2 Validitet 

 

Begreppet validitet handlar enligt Kvale (1997) om riktigheten och trovärdigheten hos ett 

yttrande. Vid en hög validitet är faktamaterialet i uppsatsen relevant, dvs. man mäter det man 

har för avsikt att mäta. Vid en låg validitet följer man inte den tänka röda tråden utan skriver 

om sådant som inte är relevant för att besvara syftet. Därför är även detta begrepp ett 

hjälpmedel för oss att mäta den vetenskapliga kvaliteten på vår studie. Vi har valt att ta detta 

begrepp i beaktning genom hela forskningsprocessen då vi anser att detta hjälper oss att inte 

glida ifrån ämnet och att istället svara på syftet och frågeställningarna. Det är också detta 

Kvale (1997) menar att validitet handlar om. Vi anser att validiteten i vår undersökning är 

hög. Informationen från intervjun är relevant för vårt syfte och vi anser att huvuddelen av 

svaren kretsar kring konflikter och konflikthantering. På någon av intervjuerna kunde vi stöta 

på problemet då någon intervjuperson gled ifrån ämnet men vi försökte då genast styra 

tillbaka svaren till ämnet. Att vi har genomfört en provintervju i en tidigare delkurs har hjälpt 



 

 

 
 

oss att kunna styra intervjuerna till en hög validitet på så sätt att vi vet vilka frågor vi behövde 

få besvarade i varje intervju för att kunna uppfylla syftet och frågeställningarna. 

 

 

3.7.3 Generaliserbarhet 

 

Generaliserbarhet beskrivs utifrån Kvale (1997) som att man skapar sig en förförståelse inför 

exempelvis liknande situationer utifrån de resultat som framkommit genom olika intervjuer. 

Generaliserbarhet är inte aktuellt i vårat fall då dessa intervjuer inte går att applicera på andra 

delar i dessa rikstäckande organisationer, exempelvis, hur man på ett sjukhus i en annan stad 

ser på konflikter och konflikthantering. Det går inte heller att fastställa hur de utvalda 

organisationerna i stort ser på konflikter och konflikthantering, i så fall hade det behövt en 

mer omfattande undersökning som innefattar mer tid och resurser än vad vi har tillgång till. 

Vi kan dock se tendenser för de respektive organisationernas synsätt på ämnet och att jämföra 

dessa tendenser mot varandra anser vi vara av intresse. Tendenser är något annat än att 

fastställa skillnader mellan organisationerna och kanske kan dessa inspirera någon annan til l 

att undersöka detta aktuella ämne i en djupare undersökning.  



 

 

 
 

4 Resultat och analys 

 

Här följer en redogörelse för vårt empiriska material där vi samtidigt knyter an teorierna. På 

detta sätt hoppas vi kunna undvika upprepningar och återkopplingar och istället få ett bättre 

” flyt”  i texten. Dessutom vill vi på detta sätt dra slutsatser och föra ett resonemang som gör 

att vi kan besvara våra frågeställningar och syftet. Då våra respondenter är anonyma så 

benämner vi dem med koder. De två respondenterna från polisen kallar vi P1 och P2, P står 

för polis och de andra två från sjukhuset S1 och S2, S står för sjukhus. Detta gör vi för att 

kunna särskilja organisationerna åt. 

 

 

4.1 Vad är en konflikt? 

 

Först och främst ville vi ha reda på hur de olika intervjupersonerna ser på begreppet konflikt. 

Konflikters innebörd är som framkommit i vår bakgrund inte alldeles självklart. Därför 

frågade vi samtliga intervjupersoner om vad en konflikt är för dem. 

 

Definitionen av konfliktbegreppet skiljer sig förvånansvärt lite åt mellan respondenterna. En 

konflikt för dem är att fler parter inte kommer överens, det finns ett problem mellan flera 

personer som de inblandade inte kan lösa själva. Två av respondenterna tar även upp att en 

konflikt leder till att arbetet inte kan fortlöpa. Detta kan man knyta an till Jacobsen & 

Thorsvik (2002) och Larsen (2002) som menar att en konflikts innebörd är en mottsättning 

som gör att arbetet inte kan gå vidare.  

 
Det är när man inte kan lösa det sinsemellan. Olika åsikter kan man ha men när man inte kan 
fortsätta jobba utan man drar åt olika håll och det går ut över t ex patienter då måste man lösa 
detta. (S1) 
 
En riktig konflikt om man skall hårdra det lite grand är när två personer har en så pass avvikande 
uppfattning från varandra så att man inte kommer överens och därmed stannar någon form av 
arbete. Då börjar det bli problem. (P2)  

 
En av respondenterna ser en annan aspekt av hur en konflikt kan uppstå och menar att då det 

finns en konkurrens människor emellan kan en konflikt skapas.  

 

Det kan naturligtvis också vara en konflikt människor emellan. Man är inte överens om saker, man 
konkurrerar kanske om samma tjänst, man blir förbigången och tycker att man är bättre än den 
som fick jobbet osv. Och man kan hamna i konflikter av dom anledningarna. (P1) 



 

 

 
 

 

Detta synsätt stämmer överens med hur Larsen (2002) ser på konflikters uppkomst. Han 

menar att då båda parterna inte kan få sina önskemål uppfyllda kan konflikter lätt uppstå. En 

slutsats utifrån vår tolkning är att respondenterna ser konflikter som något som skapar 

problem, här i form av att arbetets effektivitet påverkas negativt. P1: s sätt att se på konflikter 

skiljer sig inte mycket åt från de övrigas syn. Respondenten har sett en annan aspekt mellan 

människor som kan leda till konflikt, men fortfarande är det tydligt enligt alla respondenterna 

att konflikter skapar problem på arbetsplatser.  

 

 

4.2 Vad beror konflikter på? 

 

Överlag så menar respondenterna att missuppfattningar och brist på information och 

fungerande kommunikation är faktorer som ligger till grund för konflikter. 

 

Ju mer personalen vet desto tryggare är de. Sedan kanske man inte håller med, men man vet vad 
som händer och varför. Vid exempelvis omorganisationer är information a och o. (P2) 

 

En av respondenterna hade en mer djupgående syn än de övriga på varför missuppfattningar 

äger rum. Denne har en rad olika förhållanden som kan ligga till grund för konflikter.  

 

Alla ser inte samma saker, alla ser sakerna med olika ögon. Män och kvinnor kan ha olika syn på 
saker och därmed kan det vara en orsak till konflikter. Kulturella skillnader kan också skapa 
konflikter. Åldern kan också vara en komponent. Det är bra om man talar om hur man tycker om 
att arbeta och hur man faktiskt arbetar. Missförstånd som skapas utifrån människors bakgrund och 
att man har olika förförståelse är orsaker som kan leda till konflikter. (S2) 

 

Utifrån respondentens (S2) svar kan vi dra en likhet med Jordans (2002) teori där han menar 

att vi alla är olika och har olika syn på saker samt att detta är något man bör tänka på, en 

situation upplevs på olika sätt av olika människor pga. olika erfarenheter etc. Enligt Larsen 

(2002) beror konflikter främst på brister i kommunikationen. Om man exempelvis undviker 

att prata med vissa människor skapar detta lätt missförstånd och rykten vilket kan leda till 

konflikter. De flesta respondenterna är inne på att en bra kommunikation är viktigt för att 

personalen skall kunna förstå varandra och på så sätt undviks konflikter. 

 

 



 

 

 
 

4.3 Förebyggandet av konflikter 

 

Respondenterna tar upp vikten av en god arbetsmiljö för att personalen skall trivas. Två av 

respondenterna poängterar att ett gott arbetsklimat är viktigt för att man som anställd skall 

känna trygghet. En av respondenterna beskriver att en god arbetsmiljö innefattar både fysiska 

och psykosociala aspekter men denne lägger betoning på den sistnämnda faktorn. 

 

Arbetsmiljön kan naturligtvis vara viktig på sikt att man inte drar på sig någon form av åkommor 
och arbetsskador och annat. Men det allra viktigaste anser jag vara klimatet mellan människorna 
som jobbar tillsammans. Att man inte pratar om varandra utan till och med varandra, att man har 
ett så gott klimat så att man på något sätt försöker skapa en miljö som alla känner sig trygga i tror 
jag är det allra viktigaste när man pratar om arbetsmiljö. (P1) 

 

I båda organisationerna bedriver man ett arbete med att försöka påverka arbetsmiljön så att all 

personal kan känna att de blir sedda.  

 

En god arbetsmiljö är när man kan påverka sitt arbete och kunna påverka innehållet. Att man har 
en betydelse och att alla får bli sedda. (S2) 

 

På sjukhuset har man varje morgon en samling med all personal som de kallar för rapport. Där 

går man igenom vad som hänt och vilka arbetsuppgifter som skall utföras under dagen. Både 

respondenterna (S1, S2) poängterar att här finns utrymme för de anställda att komma till tals 

och påverka sitt arbete. Man kan till viss del välja de arbetsuppgifter man vill åta sig under 

dagen. Cheferna på sjukhuset tillägger att de håller sig uppdaterade om vad som händer under 

dagen genom att exempelvis fika med personalen. Vår uppfattning av respondenterna (S1, S2) 

är att de strävar efter att skapa en förståelse för sin personal. Vilket innebär en intensiv 

kontakt i olika former, exempelvis arbetsplatsträffar. Även Polisen har arbetsplatsträffar som 

infaller en gång i månaden, syftet med dessa är att alla skall bli sedda och öka förståelsen för 

varandra. 

 

På en av avdelningarna där S2 är chef arbetar man just nu med hur man skapar trygghet på 

arbetsplatsen. En kurs bedrivs för personalen på avdelningen vilken är anordnad av 

landstingshälsan, den bygger på att personalen skall veta hur de kan hantera sitt dagliga 

arbete. När vi talar om arbetsmiljön så kommer respondenterna själva in på kommunikationen 

i organisationerna. Kommunikationen är enligt forskarna Ahrenfelt & Berner (1992) och 

Isaacs (2000) ett redskap dels för förebyggandet av konflikter men även för konflikthantering. 

  



 

 

 
 

Inom Polisen använder man olika kommunikationskanaler. Respondenterna (P1, P2) tar upp 

två huvudkanaler: arbetsplatsträffar och deras gemensamma intranät som kallas intrapolis. 

Intranätet kommer bara de anställda åt och beskrivs av en av respondenterna som en arena där 

det läggs ut information som rör myndigheten och dess verksamhet. I nätverket finns också ett 

kommunikationssystem som kan liknas vid ett mail-system. Via nätverket kan man nå 

anställda i organisationen runt om i hela Sverige. P2 ser att det finns vissa brister i 

kommunikationen hos Polisen då han menar att organisationen är toppstyrd och att detta 

skapar en trög kommunikation.  

 

Törs man delegera ner ansvaret, törs man släppa tyglarna? Just nu så gör man inte det. Man måste 
fråga högsta chefen på den avdelning som det berör, vad tycker du, hur vill du göra? Då kan det 
ibland kanske ta tid, han kanske inte är där. Törs inte underliggande chefer göra något om man 
inte vet att chefen har sagt att man får så står vi där och stampar till chefen kommer tillbaka. Då 
blir det tungrott. (P2)   

 

Det framgår av P1 och P2 att kommunikationen inom Polisen till stor del handlar om att 

informera personalen på olika sätt, exempelvis genom informationstillfällen.  

 

Vi har möte med olika avdelningar en gång i veckan. Sen har vi informationsmöte varannan vecka 
på vår avdelning där vi får övergripande information om vad som kommit fram på ledningsmötet 
och även information från länspolismästarmötet, vad ligger längre fram? På 
avdelningsinformationen är det hela avdelningen, vi är ca 40-50 stycken på mötena. (P2) 

  

P2 tar dock upp att om det uppstått problem eller om man funderar på någonting så finns det 

möjlighet att ta upp detta vid dessa möten. Ahrenfelt & Berner (1992) anser att man bör sträva 

efter att samtliga anställda skall våga yttra sig och nå ut med sin egen uppfattning. Detta kan 

enligt dem uppnås genom ett öppet arbetsklimat. Detta fokuseras vid sjukhuset. S1 och S2 har 

förutom obligatoriska möten, t.ex. medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och 

informationstillfällen andra möjligheter där de anställda kan framhäva sina åsikter och ta upp 

problem, dessa tillfällen är frivilliga för personalen att deltaga i. 

 

Varje torsdag kommer en utomstående handledare från kris och trauma till avdelningen för att 
sätta sig ner med den personal som vill och prata om saker som man kan uppleva som jobbiga. Här 
får de anställda chans till att prata om problem med professionell hjälp. (S2) 

 
 
Jacobsen & Thorsvik (2002) menar att organisationers kultur är en faktor som gör att man kan 

förebygga konflikter men även göra det lättare att lösa dem. En av respondenterna från 

polisen (P1) menar att polisen har en väl utvecklad kultur där en viktig komponent är den så 

kallade kårandan.   



 

 

 
 

 

Kårandan är väldigt viktig att ha därför att vi har ett väldigt svårt och utsatt arbete som poliser och 
då är den här kårandan av ett mycket stort värde där man som polis vet att man kan prata med sina 
arbetskamrater och de trauman man har varit med om. Det skapar en trygghet på arbetsplatsen.  
Man sluter upp runt varandra väldigt mycket av just det skälet att man skall kunna leva vidare i 
yrkesvardagen. (P1) 
 

Utifrån våra respondenters svar är det tydligt för oss att förebyggandet av konflikter handlar 

om att handskas med olika former av kommunikation och arbetsmiljö vilket spelar in för 

konflikters uppkomster i så hög grad som möjligt. Vi kan se lite olika syn inom 

organisationerna på hur denna arbetsmiljö och kommunikation enligt dem bör utvecklas. S1 

och S2 betonar bägge två vikten av att möta personalen ofta för att hålla sig uppdaterad på vad 

som händer på avdelningen. Detta görs dagligen via exempelvis möten på morgnarna eller 

informellt på fikaraster. Inom polisen finns en tydlig hierarki där vi tolkar respondenterna på 

så sätt att träffar med chefen sker främst på formella möten av olika slag. På dessa möten 

närvarar ibland upp till 40 personer. Där är oftast information nyckelordet, att delge 

personalen information – inte att checka av händelser eller komma med idéer. Både inom 

polisen och inom sjukhuset tar man dock upp att det måste finnas möjligheter för personalen 

att säga sitt. På polisen finns denna möjlighet inte formellt på utsatt tid för detta ändamål men 

ofta finns möjligheten utspridd på exempelvis informationsmöten eller arbetsplatsträffar samt 

medarbetarsamtal. 

 
 
4.4 De vanligaste konflikterna inom organisationerna 
 
 
P1 och P2 menar att konflikterna ofta grundar sig på kritik av högre uppsatta. Det handlar 

bl.a. om att personalen saknar förståelse för ledningens/chefens agerande. 

 

Man kanske ibland kan tycka att ledningen är dumma i huvudet. ”Varför gör ni såhär?”  Sedan 
spelar det ingen roll hur mycket man informerar. Såhär har vi gjort på grund av det här och vi har 
fattat ett beslut via facket och polisstyrelsen. Det har gått via hela klabbet och allt är klart och då 
kanske några säger att ”Ni är dumma i huvudet” , ”Ni kan inte göra såhär”. – ”Jo, men nu är det 
såhär” , ”rätta in er i ledet, det är att gilla läget liksom”. Nej då börjar man obstruera och motarbeta 
när beslutet redan är fattat. (P2) 
 
Jag tror att det här med att man tycker och uppfattar chefen som en skitstövel är rätt vanligt, att 
man inte kanske riktigt ser på saker och ting med samma ögon som chefen. Chefen har ett annat 
perspektiv. Den högste chefen har ett perspektiv som innebär var myndigheten skall stå om 5 -6 år. 
Han har ju en vision i sitt ledarskap medan medarbetarna är väldigt mycket här och nu. Det kanske 
inte är så enkelt att förstå beslut som fattas och varför de fattas. (P1) 
 

 



 

 

 
 

Utifrån den litteratur som vi har valt för att beskriva det offentliga ledarskapet är det naturligt 

att cheferna får räkna med att utstå mycket kritik. Detta tar bl.a. Hagström (1990) upp då han 

menar att chefernas uppgift är att uppfylla krav och mål som finns uppsatta. Precis som P1 tar 

upp så har högsta chefen en vision då den har förväntningar på sig samt mål att uppfylla.  

Detta skapar den problematik som P1 beskriver.  

 

De flesta av respondenterna menar att konflikter uppstår i gruppen. En av respondenterna (P2) 

förklarar detta med att det finns en otydlighet, man missuppfattar varandra och därmed skapas 

grunden för en konflikt. Detta kan utläsas från citatet nedan. En annan respondent menar att 

sådana konflikter kan innebära att en omplacering blir nödvändig. Respondenten menar vidare 

att det är positivt om det finns stora möjligheter att byta yrke inom organisationen, så kallad 

personalrörlighet.  

 

Ja, det finns en otydlighet, man missuppfattar varandra och därmed är bollen i rullning. Sen tar 
man inte tag i problemet och därmed växer bollens rullhastighet och sedan är den ur kontroll efter 
ett tag. (P2) 

 

En respondent nämner endast en konflikt som är vanlig inom dennes avdelning på sjukhuset, 

praktiska konflikter. Respondenten ger exempel på detta och menar att det kan handla om 

småsaker såsom när patienterna skall få sitt kaffe etc. Detta kan jämföras med det Larsen 

(2002) benämner som oenigheter vilket han menar inte är konflikter, dock är det detta som 

kan ligga till grund för att konflikt uppstår.  

 

 

4.5 Konflikters konsekvenser 

 

Respondenterna P1 och S2 tar upp att effekterna av en konflikt påverkar individen i negativ 

riktning. En av respondenterna menar att det i värsta fall kan leda till sjukskrivningar. 

 

Det påverkar definitivt individen i negativ riktning det har jag sett många exempel på. I allra 
värsta fall kan det leda till en långtidssjukskrivning det har jag sett i flera fall faktiskt. Blossar inte 
konflikten upp med fulla och stora lågor så tenderar det till att individen töms på energi i negativ 
riktning på bekostnad av arbetsresultat och annat. (P1) 
 
Konflikter kan påverka den psykiska hälsan på så sätt att den skapar stress vilket i sin tur kan leda 
till exempelvis huvudvärk eller magont. (S2) 

 



 

 

 
 

Detta följer det forskningsresultat som Edelmanns (2000) visar. Han menar att konflikter ofta 

medför störningar såväl fysiskt som psykiskt för individen. De övriga två respondenterna har 

en annan syn på konflikters konsekvenser, de betonar istället att arbetsprestationen påverkas i 

en negativ riktning. Arbetet blir ineffektivt. Detta betonar Edelmann, konflikter påverkar hela 

organisationen eller avdelningens prestationsförmåga 

 

Ja, är det en mindre arbetsgrupp så kan den bli mindre ineffektiv. Den blir ju helt uppäten av att 
arbeta emot ledningen istället för att göra sina ordinarie arbetsuppgifter i den utsträckning man 
borde. Istället sitter man och planerar för att ställa till jäkelskap istället. (P2) 
 
För det första blir man så koncentrerad på konflikten så man arbetar nästan inte. Så 
patientkontakten blir ju inte bra eftersom att personalen är så inne i sitt eget. Det blir mycket 
koncentration kring själva konflikten och snack kring det och det kan även bli mycket snack 
bakom ryggen. (S1) 

 

Detta följer den slutsats vi dragit i avsnitt 4.1, att konflikter är ett fenomen som ställer til l 

problem av olika slag. Här får vi återigen reda på att samtliga respondenter menar att så är 

fallet, men synsätten om vad effekterna blir skiljer sig lite mellan respondenterna.  

 

 

4.6 Konflikthantering 

 

En av respondenterna inom polisen beskriver sig som ganska självsäker vad gäller att veta hur 

konflikter kan hanteras. Respondenten menar att polisarbetet till stor del går ut på att hantera 

konflikter och därför blir man med tiden hyggligt duktig på att lösa dem. Detta innebär för 

den skull att det inte finns konflikter men att det går lättare att lösa dem.  

 

Vi har ett regelmässigt agerande för att hantera olika typer av konflikter. Först och främst håller 
den närmaste chefen ett samtal med de inblandade antingen enskilt eller tillsammans. Finner man 
ingen lösning då kopplas en personalhandläggare in. Hjälper inte detta så får man söka stöd i andra 
organ som t ex arbetsmiljökommittén. Där finns huvudskyddsombud, arbetsgivarrepresentant och 
även chefer representerade. (P1) 

 

Ingen av respondenterna verkar vara konflikträdda eller ovilliga till att ställa upp för 

personalen vid konflikter. Alla respondenter tar upp att när man som chef går in och skall lösa 

en konflikt bör man tänka på att vara objektiv på så sätt att man inte väljer sida. Man skall 

försöka höra båda parters åsikter. Jordan (2002) berör detta genom att poängtera en öppen 

kommunikation och att man skall möta konflikten med inställningen att bättre förstå vad som 

pågår. Enligt oss går det inte att ha en öppen och bra fungerande kommunikation, man är inte 



 

 

 
 

öppen för att se konflikten utifrån allas synvinklar om man väljer sida. Därför tror vi att 

Jordan förutsätter att ledaren är objektiv för att bedriva en öppen kommunikation. 

 

Det är viktigt att tänka på att inte ta ställning när man skall gå in och lösa en konflikt. Man måste 
höra bådas åsikter, eftersom båda kan ha rätt. (S1) 
 
Genom att prata. Hur har det blivit och hur kan vi lösa det? Det är viktigt att man som ledare inte 
står på någons sida, att man är objektiv. (S2) 

 

Man bör som chef fundera på hur man skall gå tillväga för att få parterna att vilja prata med 
varandra, detta för att ta reda på vad som är grunden till problemet. Det är viktigt att man inte 
väljer sida. Oavsett hur dumt det är det de bråkar om så får man inte välja sida. Man skall vara 
öppen och försöka hålla en vettig diskussion så att man kommer bort från apstadiet där man bara 
sitter och kastar skit på varandra. Det är ingen idé att gå in i en diskussion när båda sitter och 
skriker att den andre är dum i huvudet, då kommer man ingenstans. (P2) 

 

Jag vet förnuftsmässigt hur jag skall reagera men sedan när känslor är nedlagda i ämnet är det 
svårare att reagera med förnuft. Jag försöker alltid lyssna så mycket som möjligt och bortse från 
egna, själviska motiv i diskussionen, om jag själv är involverad i konflikten. Det tror jag är viktigt 
att göra och se objektivt på saken. Man skall försöka se situationen med motpartens ögon för att 
förstå vad han eller hon tycker eller tänker och menar. Jag tror att har man den målsättningen då 
kommer man så långt som det är möjligt. Framförallt skall man försöka bibehålla sitt lugn. Gör 
man inte det är man automatiskt en loser skulle jag vilja säga. (P1) 

 

De flesta forskarna är överens om att en positiv inställning är en förutsättning för att 

konflikter skall kunna lösas på ett bra sätt. Ohlsson (1995) menar att den inställningen måste 

infinna sig hos alla inblandade och inte bara hos chefen. De inblandade måste öppet erkänna 

att konflikten förekommer. Med hänvisning till litteraturen kan vi konstatera att cheferna i vår 

studie har en positiv inställning till att lösa konflikter.  

 

 

4.6.1 Extern hjälp vid konflikthantering 

 

Inom båda organisationerna har man använt sig av företagshälsovården som en extern hjälp 

vid konflikthantering. Detta har skett då de som chefer inte har kunnat lösa dem. Man är inte 

främmande för att ta hjälp utifrån. Inom polisen har man även anlitat en SPA-anläggning som 

en hjälp för långtidssjukskrivna som hade stressrelaterade eller ångestrelaterade symptom. 

Detta för att aktivt få dem tillbaka till någon form av arbete. Respondenten poängterar att det 

är en kostnadsfråga hur mycket pengar man vill lägga ner på en person. Men arbetsgivaren är 

skyldig till att göra någonting. Vad det är värt är en sak, men vad man har råd med är en 

annan sak.  

 



 

 

 
 

Inom sjukhuset har man en positiv inställning att ta in extern hjälp. Men framförallt då 

konflikten har eskalerat eller de själva har svårt att se sammanhanget. 

 

Det är en möjlighet! Jag tror dock att de anställda inte har svårt att komma till mig som chef och 
prata om saker eftersom jag har arbetat här så länge. Men ibland kan nog detta leda till att jag blir 
för insyltad, jag ser inte konflikten med egna ögon. Därför kan det då vara bättre att anlita en 
utomstående. (S2) 
 
Vi har haft en stor konflikt som jag inte kunde lösa. Då tog jag hjälp av företagshälsovården. Jag 
var med och lyssnade eftersom de båda vill det och fick sedan lämna kommentarer men det var 
väldigt svårt att vara tyst. Det var en beteendevetare som gick in för att lösa detta. (S1) 

 

En av respondenterna ifrågasätter fördelen med att använda sig av en extern utredare. 

  

Man får väga det på en våg, därför att beroende på vad konflikten handlar om så måste det finnas 
någon form av förtroende för den personen som går in i situationen så att man får saker och ting 
fullt belysta och full insyn. (P1) 

 

 

4.7 Det goda ledarskapet 

 

Båda respondenterna inom polisen betonar vikten av att chefen skall skapa ett ”högt tak” . 

Med detta menar de att chefen skall vara lyhörd och bedriva en öppen och rak kommunikation 

till sina anställda. Båda poängterar i samband med detta att en chef måste även ta beslut och 

”slå näven i bordet” . 

 

Jag tror att det är väldigt viktigt att en chef kan lyssna, men för den skull inte vara velig utan vågar 
också slå näven i bordet, ”det här är åt helvete faktiskt”  ”nu måste du faktiskt lyssna på vad jag har 
att säga, såhär är det” .  Så man kan säga att det blir en kombination av massa ingredienser, jag tror 
inte att det finns några kompletta människor som kan vara kompletta chefer, de är ytterst få. Man 
pratar ofta om att chef och ledare är två olika saker. (P1) 

 

Att P1 skiljer på chef och ledare kan jämföras med Hagström (1990) som menar att man bör 

skilja på dessa begrepp. Respondenten skiljer på begreppen och menar att man inom polisen 

måste man som chef kunna besitta en ledaregenskap. Enligt denne respondent måste en chef 

både kunna vara en auktoritär ledare som ger klara besked men också ”en varm och trygg 

storebror”  som respondenten uttrycker det. Detta innebär att man finns där för personalen och 

hjälper dem med det de behöver för att kunna utföra ett bra arbete. Även Hagström beskriver 

dessa begrepp på detta sätt, han menar att ledarskapet är ett av de åtaganden som en chef har. 



 

 

 
 

Både Hagström och respondent P1 beskriver alltså ledarskapet som en del i en chefs 

uppgifter. 

 

Båda cheferna inom sjukhuset tar upp att de är en fördel om man kan fungera som en 

arbetskompis för sin personal. En av cheferna arbetar med personalen på samma nivå då det 

behövs exempelvis på somrarna. Den andra chefen inom sjukhuset poängterar att det är 

viktigt att som chef bjuda på sig själv. Cheferna på sjukhuset har i stort sett identiska 

beskrivningar på vad gott ledarskap är. 

 

Ett gott ledarskap innebär att man skall lyssna på sina anställda, varje person är en person. Det 
handlar mycket om att lyssna på dem. Att inte visa sig på några höga hästar så att säga. Bekräfta 
personalen, att ge både positiv och negativ kritik. (S1) 
 
Ett gott ledarskap är att chefen ser alla medarbetare, vad alla gör, att man är tydlig och att man inte 
allierar sig med några. Man måste kunna stå utanför gruppen. Det är också viktigt att uppmuntra 
när man ser att folk gör bra saker. (P2) 

 

Utifrån detta kan vi se att respondenterna (P2, S1) betonar vikten av att ha ett gott 

förhållande gentemot sina arbetskamrater och medarbetare.  

 

 

4.7.1 Kritik mot chefer 

 

Som vi tidigare nämnt så är konflikter mellan medarbetare och chef enligt våra respondenter 

de vanligaste inom polisen. De menar att dessa konflikter skapas av kritik mot chefer från 

medarbetare. Hur hanterar man denna typ av konflikt? Båda respondenterna från polisen ser 

en svårighet i denna typ av konflikt. Såhär beskriver respondenterna problemet: 

 

Det är klart det blir mer komplicerat om chefen är en ingrediens i en konflikt rörande 
medarbetarna. (P1) 
 
Är chefen problemet kan det vara svårt. Vissa kanske tycker att chefen är problemet. Frågan är vad 
man gör då för myndigheten har ju tillsatt chefen som är en arbetsgivarföreträdare. Fungerar han 
inte överhuvudtaget så måste man göra någonting men är det några personer som inte tycker att 
det här fungerar, vad gör man då? Skall man lite på chefen, på personerna eller försöker man lösa 
konflikten? Först och främst lösa konflikten. (P2) 

 

Viljan till att hantera av dessa konflikter ses som mycket stor trots problematiken de ser med 

att lösa dessa. Öppenhet är en ingrediens som båda respondenterna ser som en möjlig lösning. 



 

 

 
 

P2 menar att man bör prata med chefen först och därefter med varje enskild person som är 

inblandad. P1 betonar öppenhet och ärlighet i en konflikt gälland chefen. 

 

En av cheferna (S1) på sjukhuset betonar också svårigheten med att lösa denna typ av 

konflikt. De beskriver hanteringen av konflikter mot chefer på ett liknande sätt som polisen. 

De menar båda två att man måste lyssna och prata igenom problemet. Både enskilt men också 

alla berörda tillsammans. S2 tar upp att ett sätt att hantera kritik mot chefer är via 

medarbetarsamtalen som äger rum en gång per år. Där ingår en fråga som berör hur man som 

medarbetare upplever chefen. Respondenten tar dock upp att detta sätt att hantera problem 

kan vara svårt då man kanske inte är helt ärlig i sitt svar och säger om det är något som 

upplevs som problematiskt.  

 

 

4.8 Positiva effekter 

 

Forskare som bland andra Ahrenfelt & Berner (1992) beskriver att människor oftast uppfattar 

konflikter som negativa. Detta stämmer överens med våra respondenters inställning till 

konflikter. Utifrån vilken typ av konflikt det är och hur den hanteras menar samtliga 

respondenter att detta styr vad konfliktens konsekvenser blir. Om den hanteras på ett bra sätt 

menar respondenterna dock att konflikter kan få positiva effekter. Inom Sjukhuset beskriver 

S1 en stor konflikt som ägt rum på en avdelning och som skapat en avsevärt bättre 

sammanhållning bland personalen. Hur denna konflikt hanterats framgår dock inte av 

intervjun.  

 

Det kändes som att samtliga respondenter blir lite överraskade då vi tar upp ifall de tror att 

konflikter kan få positiva effekter och i sådant fall hur. Det verkar som att de har en väldigt 

negativ inställning till konflikter och att det är något som förstör och skapar ”grus i 

maskineriet”  som en av respondenterna uttrycker det. Endast en tar självmant upp under en av 

frågorna att konflikter kan få någon form av positiv konsekvens. De övriga tre har inga 

konkreta exempel på fall där konflikter har lett till någon förbättring och deras svar känns 

något krystade och luddiga. P1, exempelvis, svarar att ”man kan tänka sig, i något fall”  att det 

kan leda till något bra. Respondenten exemplifierar en konflikt som uppstått av en förändring 



 

 

 
 

som chefen vill genomföra men inte medarbetarna. När chefen tar beslutet att förändringen 

ändå skall genomföras kan den leda till positiva konsekvenser, menar han.  

 

Utifrån litteraturen kan vi konstatera att denna negativa inställning försvårar en hantering i 

konfliktsituationer. Flera forskare, exempelvis Larsen (2002), menar att det är viktigt att få 

bort denna inställning då de menar att det är detta som styr hur hanteringen blir. Lär man sig 

att hantera konflikter på ett bra sätt, dvs. att vara öppen och förstå de olika parterna så har 

man mycket att vinna. Respondenterna har denna inställning vad gäller hanteringen men att 

detta kan leda till positiva effekter är inget de verkar ha tänkt på. Snarare handlar argumenten 

kring varför de hanterar konflikter om att de på så sätt undviker att konflikter skall eskalera.  

 

 

4.9 Sammanfattande kommentarer 

 

För att avrunda denna presentation av vår empiriska studie kan vi dra slutsatsen att chefer och 

ledning finner konflikters närvaro som ”grus i maskineriet”  och som något som man strävar 

efter att undvika. Att konflikter kan få positiva effekter är inget som våra respondenter 

reflekterar mycket över. Kommunikationen har enligt alla våra respondenter en väsentlig del 

av förebyggandet och hanteringen av konflikter. Vi uppfattar ingen av våra respondenter som 

konflikträdd, vilket vi utifrån Jordan (2000) och Ohlsson (1995) kan konstatera som en positiv 

egenskap för organisationerna.  

 

Utifrån vår teoretiska förankring samt vår empiriska studie kan vi dra följande slutsatser som 

besvarar vårt syfte. Alla komponenter ovan dvs. förebyggandet (arbetsklimatet), hanteringen 

och konsekvenserna av konflikter hänger enligt oss ihop som en cirkel, något vi kan 

konstatera utifrån den litteratur vi använt oss av. Med detta menar vi att vi ser en röd tråd i all 

den litteratur vi använt oss av då ett gott arbetsklimat med god kommunikation främjar till att 

hantera konflikterna på ett bra sätt. Det är då utifrån litteraturen lättare att vara öppen och 

ärlig, detta leder till att man kan undvika negativa konsekvenser och i bästa fall vända 

motgången till något positivt. Denna röda tråd ser vi även i vår empiriska studie då våra 

respondenter poängterar vikten av att ha en öppet arbetsklimat, ”högt i tak”  samt en god 

kommunikation för både konflikthantering och i ett förebyggande syfte. En annan slutsats vi 



 

 

 
 

kan dra utifrån vår studie som besvarar vårt syfte är att respondenterna upplever konflikter 

som besvärliga och något som i största möjliga mån bör undvikas.  



 

 

 
 

5 Diskussion 

 

Vi kommer här att föra en diskussion runt de svar vi utvecklat till våra olika frågeställningar i 

resultat och analysdelen. Detta gör vi genom att koppla ihop den teoretiska bakgrunden med 

resultatet av våra intervjuer och föra ett resonemang kring svaren på våra frågeställningar och 

syfte som framkommit i resultatet.  

 

• Finns det olika syn på konflikter bland chefer/ledning i två olika organisationer? 

Alla våra respondenter anser att en konflikt är när det finns ett problem och man finner ingen 

lösning. Vi kan inte se någon större skillnad på organisationernas syn på konflikter. Samtliga 

respondenter uttrycker att en konflikt innebär att arbetet stannar upp, detta beror på att man 

inte kan gå vidare med fortsatt samarbete.  Detta stämmer överens med vad Jacobsen & 

Thorsvik (2002) och Larsen (2002) säger om vad en konflikt är. En annan synvinkel som en 

av respondenterna tar upp och som stämmer överens med hur Larsen menar att en konflikt 

uppstår är när resurserna inte räcker till för att tillfredsställa allas behov. Vår respondent 

beskriver detta som att det kan handla om när flera konkurrerar om samma tjänst, något som 

denne menar kan leda till att någon känner sig förbigången. Utifrån vår undersökning finner vi 

alltså en förbluffande likhet i svaren från intervjupersonerna. Däremot lägger någon vikt vid 

att konkurrens är en faktor medan någon annan poängterar att uppfattningarna avviker från 

varandra. I stort sett har samtliga respondenter dock samma grundsyn, det som framkommer 

tydligt är att alla har en mer eller mindre negativ syn till konflikter. Med detta menar vi att 

ingen av respondenterna framhäver att det kan vara positivt med exempelvis avvikande 

åsikter då detta kan leda till utveckling av organisationerna. Detta är något som Edelmann 

(2000) tar upp, han menar att en organisation som strävar efter lugn och ro, kommer inte att 

klara sig länge. Enligt Edelmann bidrar människors olika synsätt och uppfattningar till att öka 

kreativiteten. Poängen är att ser man en möjlighet av att få ut något positivt av en konflikt, 

kan hanteringen bli lättare och resultatet i sin tur främjar organisationen.  

 

 

• Hur kan chefer arbeta för att förebygga konflikter på en arbetsplats? 

Utifrån bl.a. Isaacs (2000) och Ahrenfelt & Berner (1992) är kommunikation en 

återkommande ingrediens i ämnet konflikt. Detta är något som våra respondenter betonar 

mest, både vad det gäller förebyggandet av konflikter och dess hantering. Tre av de fyra 



 

 

 
 

respondenterna poängterar att arbetsmiljön i form av den psykosociala är viktigt för 

välbefinnandet hos de anställda. En god arbetsmiljö enligt våra respondenter är att det skall 

vara ”högt i tak”  dvs. att man har ett öppet klimat där man vågar lägga fram sina negativa och 

positiva synpunkter utan att för den sakens skull känna sig som en börda och illa till mods. 

Isaacs (2000) drar det till sin spets då flera forskare menar att man på arbetsplatser bör föra en 

dialog som inte syftar till att lösa problem utan endast fokuserar på förståelsen av andras 

synsätt. Ahrenfelt & Berner (1992) poängterar också vikten av ett öppet arbetsklimat och att 

medarbetare vågar gå ut med sina uppfattningar i olika frågor då detta ligger till grund för en 

trygghet och ett gott arbetsklimat. De sistnämnda författarna anser vi vara de forskare som 

ligger närmast våra respondenters uppfattningar. Med stöd av Isaacs (2000) och Ahrenfelt & 

Berner (1992) samt flera respondenter anser vi att dialogen som verktyg till att förstå andra 

människors synsätt är en viktig del i förebyggandet av konflikter på arbetsplatser. Utifrån 

tidigare forskning av Isaacs (2000) framgår det att man kan skapa en trygghet när personalen 

vet var ens medarbetare står i olika frågor och situationer. På det sättet kan man undvika 

konflikter som grundar sig på missförstånd och att medarbetare pratar bakom ryggen på 

varandra. Detta kan vi också konstatera utifrån resultatet av vår empiriska studie då man 

lättare finner förståelse för varandra om man vågar ta upp saker och helt enkelt ” tala med 

varandra i stället för om varandra”  som respondent P1 uttryckte det.  

 

• Vilka kan konsekvenserna av konflikter bli för en arbetsplats? 

Återigen ser vi här likheter mellan forskningen och våra respondenters synsätt då både 

forskarna och intervjupersonerna pekar på individens hälsa samt arbetets ineffektivitet. När 

forskare som Edelmann (2000) och Jordan (2002) beskriver konsekvenser som konflikter kan 

man se att individen påverkas både psykiskt och fysiskt. Därför känns det för oss naturligt att 

arbetsprestationen nämns som ytterligare en faktor som påverkas av konflikter. Här skiljer sig 

dock intervjupersonernas synsätt från forskarnas då de nämner endast en konsekvens som 

konflikter kan få.  Endast en respondent tar upp kopplingen mellan individens hälsa och 

arbetsprestation, något som förvånar oss med tanke på att det är chefer och ledning som vi 

intervjuat.   Med hänvisning till Edelmanns (2000) teori bör chefer/ledning värna om sin 

personals hälsa och förstå att ett led i detta påverkar deras arbetsprestation i positiv riktning. 

Därför överraskar det oss att endast en av respondenterna tog upp denna koppling.  

 



 

 

 
 

• Hur kan man som chef arbeta med kommunikationen för god konflikthantering? 

Som tidigare nämnts är kommunikationen ledande inom ämnet såväl för respondenterna som 

för forskarna. Inom polisen kan vi se tendenser till att man har en mer strategisk hantering av 

konflikter än på sjukhuset. Detta grundar vi på uppfattningen att hos polisen är man mer 

självsäker i hanteringen på så sätt att respondenterna var mer pigga på att betona vikten av att 

prata med de personer som problemet berör. Dessutom gav de oss mer omfattande och 

utförliga svar samt en mer stegvis beskrivning av hur de skulle lösa en konflikt bland 

personalen. De verkar vara mer medvetna om hur man skall gå tillväga vilket enligt oss kan 

bygga på att polisarbete i huvudsak handlar om att hantera och lösa konflikter som respondent 

P1 beskrev det. Vi har utifrån våra intervjuer förstått att de chefer som finns inom polisen ofta 

har en bakgrund som polis eller liknande och därför har de enligt P1 större erfarenhet av 

konflikter. Respondenterna bortser från sina egna motiv i konflikten och därmed beskriver de 

också att de är objektiva gentemot parterna. P1 tar upp att det är viktigt att handla 

förnuftsmässigt men samtidigt är de medvetna om att känslor är ofta inblandade och dessa är 

svåra men nödvändiga att bortse från i sådana sammanhang. Vi vill genom denna beskrivning 

visa på en skillnad mellan organisationernas hantering av konflikter som vi kan ana. 

Sjukhuset betonar samtalet som ett led i konflikthantering men det framkommer inte hur man 

skall gå tillväga mer än att man skall prata om problemet. I vår empiriska studie får vi hos 

polisen mer berättat om tillvägagångssätt för konflikthantering än hos sjukhuset. Svaren från 

cheferna från sjukhuset är mycket korta och inte lika detaljrika. Kanske kan man utifrån vår 

studie anta att man hos polisen har en mer utvecklad tanke bakom konflikthantering. Däremot 

tar båda upp att det är viktigt att vara objektiv som chef när man går in i en konflikt, att man 

inte står på någons sida. Detta är enligt oss en viktig detalj som man måste ha i åtanke så att 

ingen av parterna känner sig kränkt och förbisedd.   

 

• Kan chefer hantera konflikter på ett sätt som kan utveckla såväl relationerna 

mellan medarbetare och organisationens effektivitet i sig? I  så fall: Hur? 

Nästan ingen av respondenterna tog upp konflikters positiva effekter på eget initiativ. Utifrån 

vår undersökning kan vi därför se en tendens som tyder på att detta inte är något som de 

tidigare har tagit i någon större beaktning. Endast en av respondenterna ser en positiv 

konsekvens i form av att en stor konflikt kan leda till bättre sammanhållning bland 

personalen. Om man finner en lösning på konflikter så anser vi utifrån Edelmann (2000) att 

sammanhållningen stärks och ett bättre arbetsklimat skapas. Respondenternas omedvetenhet 

om konflikters eventuella positiva effekter stämmer överens med vad litteraturen säger. Den 



 

 

 
 

betonar att en negativ inställning till konflikter är mycket vanlig hos människor. Utifrån vår 

teoretiska förankring kan vi dra slutsatsen att det ute på arbetsplatser bör skapas en större 

medvetenhet om konflikters konsekvenser. Detta är något som bl.a. Edelmann, Jordan (2000) 

och även Larsen (2002) poängterar. Som tidigare tagits upp i bakgrunden är konflikter något 

som ständigt finns i vår vardag och är svårt att komma ifrån. Är man medveten om att när en 

konflikt löses på ett bra sätt så kan förändring ske i organisationen och en tryggare tillvaro 

skapas med känslan av att ”vi tog oss igenom detta” . Litteraturen tar även upp en rad positiva 

effekter som konflikter kan ge bl.a. att relationerna stärks, som vi precis beskrev. Detta är 

ingenting som våra respondenter ser, men flera av forskarna i vår teoretiska förankring ser 

detta som något de borde tjäna på att ta i beaktning. 

 

Vår studie är begränsad på så sätt att vi endast har ett ledningsperspektiv och av tidsskäl 

endast intervjuat fyra personer. Vi kan inte säga hur våra respondenters verkliga hantering av 

konflikter på deras arbetsplats ser ut i praktiken. Dessutom vet vi inte hur de lever upp till det 

dom påstår. För att få ett större och bredare perspektiv på hur bl.a. kommunikationen, 

kulturen och hanteringen av konflikter fungerar i praktiken i respektive anser vi att i fortsatt 

forskning vore intressant att undersöka personalens synsätt och erfarenheter. Utifrån vår 

undersökning då vi använde oss av intervjun som metod tror vi att en deltagande observation 

skulle vara intressant att använda sig av då man i deras arbetsvardag får en inblick i hur det 

dagliga arbetet ser ut. Därmed skulle man enligt oss kunna se fler skillnader mellan 

organisationerna samt mellan cheferna/ledning. Man bör ha i beaktning att ämnet konflikt 

väcker känslor hos alla individer som det berör. Detta anser vi kunna medföra en 

tillbakahållenhet i respondenternas svar vilket gör att de inte gärna ger exempel på konflikter. 

Vi får en uppfattning om en försiktighet hos respondenterna på så sätt att de strävar efter att 

formulera sina svar efter vad som är det optimala handlandet i olika situationer. Ibland kanske 

inte detta speglar hur det egentligen är utan hur de anser att det bör vara. En deltagande 

observation gör det möjligt att kunna se hur det egentligen ligger till i praktiken. Detta anser 

vi kunna komplettera en kvalitativ intervjustudie på ett sätt som gör undersökningen mer 

trovärdig.  
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Bilaga 1 
Örebro Universitet 2005-03-29 

 
 

Information inför  intervju den 31/3-05 
 

Vi är två studenter som nu är inne på slutskedet i vår utbildning till att examineras som 
personalvetare. Denna termin skriver vi vår C-uppsats i Pedagogik med inriktning mot 
arbetslivet.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur chefer i två olika organisationer upplever 
konflikter och konflikthantering. 
 
Vår önskan är som tidigare nämnts att få intervjua en arbetsgrupp om 4 personer förutom din 
medverkan. Vi hoppas att detta är möjligt att genomföra inom en någorlunda snar framtid! I 
samtliga intervjuer kommer vi att använda oss av bandspelare för att underlätta och göra vår 
studie så bra som möjligt. Om ni har något att invända mot detta så hör gärna av er.  
 
Vi kommer här att ta upp några etiska överväganden som vi ser som nödvändiga för att bl.a. 
skydda er identitet och genomföra uppsatsen på ett så korrekt sätt som möjligt för alla 
deltagande.  
 

• Att vi tog med syftet beror på att vi vill att du ska vara informerad om vår 
undersökning och dess innebörd och att du därefter skall kunna ge ditt samtycke. Om 
du har ytterligare frågor kring uppsatsen får du gärna ställa dem innan intervjutillfället. 
Uppsatsen kommer att vara tillgänglig för allmänheten att ta del utav. Självklart 
skickar vi ett exemplar av den färdiga uppsatsen till er om så önskas. 

 
• Konfidentialitet innebär att den information som skulle kunna leda till en 

identifikation av deltagarna inte kommer att redovisas. Intervjupersonerna får givetvis 
vara anonyma om så önskas. Detta ger vi som en garanti. Däremot anser vi att det är 
önskvärt att vi får skriva att intervjuundersökningarna skett hos polisen. Att det gäller 
polisen i XXX behöver däremot självklart inte stå utskrivet. Detta eftersom denna 
information är relevant för vår studie på så sätt att sammansättningen av grupper och 
det nära samarbetet i dessa är unikt gentemot andra arbetsplatser.  

 
• Intervjuerna kommer att transkriberas och ni får möjlighet att läsa igenom denna innan 

vi använder oss av den i vår studie. På så sätt har ni möjlighet att ge ert godkännande 
till materialet vi använder. Vi skickar ut transkriberingen så snart den är klar och vi är 
tacksamma för ett svar inom några dagar.  

 
Vi bifogar här en översikt över de ämnen och frågor som kommer att beröras under intervjun. 
Detta är dock inte den fullständiga frågemallen, följdfrågor kommer att ställas om så behövs.  
Frågorna kommer eventuellt inte att se likadana ut för alla våra intervjupersoner.  
Här är de ämnen och övergripande frågor vi kommer att ta upp den 31/3: 
 
 



 

 

 
 

Kort presentation av företaget 

– Hur många anställda har ni? 

– Hur ser organisationsstrukturen ut på företaget? 

– Vilken är din roll på företaget? 

– Hur många arbetar på personalavdelningen och vilka är deras/era främsta arbetsuppgifter? 

 

Arbetsmiljö  

– Vad utmärker en god arbetsmiljö för dig? 

 

Organisationens kultur 

– Vad utmärker företagets kultur? 

– Hur anser ni att kommunikationen fungerar på företaget? 

 

Konflikter  

– Vad är en konflikt för dig? 

– Vad har organisationen för inställning till konflikter? 

 

Konflikthantering 

– Hur hanteras konflikter i organisationen?  
 

Ledarskapsrollens betydelse för konflikthantering 

– Vad anser ni vara ett gott ledarskap? 

– Vilka ledarskapskvalifikationer anser ni är viktiga? 

 

Arbetsgruppens roll för konflikter och konflikthantering 

– Hur är sammansättningen av grupper? 

– Hur gör ni för att skapa trygghet och ett bra klimat i arbetsgrupper? 

 

Vi är mycket tacksamma för att du vill ställa upp på denna intervju till vår C-uppsats. Ses på 

torsdag. Med vänliga hälsningar 

Erika Harfeldt, mobil: 0706851220  E-Mail: e_harfeldt@hotmail.com  

Anna Kvarnström, mobil: 0739815303 E-Mail: anna.kvarnstromh043@student.oru.se 



 

 

 
 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Kor t presentation av företaget 

– Hur många anställda har ni? 

– Hur ser organisationsstrukturen ut på företaget? 

– Vilken är din roll på företaget? 

– Hur många arbetar på personalavdelningen och vilka är deras/era främsta arbetsuppgifter? 

 

 

Arbetsmiljö 

– Vad utmärker en god arbetsmiljö för dig? 

– Vad är det tror du som skulle kunna få dig att vantrivas med ditt arbete? 

 

 

Organisationens kultur  

– Vad utmärker företagets kultur? 

– Vad anser ni om kulturen på företaget, är den stark eller svag? 

– Tror ni att kulturen i företaget kan inverka på samarbetet? I så fall positivt eller negativt? 

– Hur anser ni att kommunikationen fungerar på företaget? 

– Vilka kommunikationskanaler används inom organisationen? 

 

 

Konflikter  

– Vad är en konflikt för dig? 

– Vad har organisationen för inställning till konflikter? 

– Hur reagerar du i en konfliktsituation, tror du att andra reagerar på andra sätt? 

– Vad beror konflikter på enligt dig? Vilka områden berör den? 

– På vilket sätt påverkar konflikter individen, arbetsgruppen och arbetsprestationen tror du? 

- Vilka typer av konflikter är vanligast inom organisationen? 

 

 



 

 

 
 

Konflikthantering 

– Hur hanteras konflikter i organisationen?  

– Finns det någon utbildning för poliser som har med samarbete och konflikthantering att 

göra? Ingår det i någon form i grundutbildningen? Innebär detta bara med utomstående 

personer som de möter i sitt arbete eller även inom arbetsgruppen? 

– Vad anser ni om att anlita någon utomstående för att lösa konflikter? 

 

 

Ledarskapsrollens betydelse för konflikthantering 

– Vad anser ni vara ett gott ledarskap? 

– Vilka ledarskapskvalifikationer anser ni är viktiga? 

– Har företaget ledarskapsutbildningar? 

– Vilken roll har ledarskapsrollen för konflikthantering? 

– Hur hanteras kritik eller motstånd mot chefer? 

– Vilka strategier tar ni till när förändring ska ske i företaget? 

 

 

Arbetsgruppens roll för  konflikter  och konflikthanter ing 

– Hur är sammansättningen av grupper? 

– Hur gör ni för att skapa trygghet och ett bra klimat i arbetsgrupper? 

– Hur hanteras olikheter i en grupp – hur gör ni för att ta vara på olikheter men ändå 

överbrygga dem? 

– Hur introducerar ni nyanställda? 

– Arbetar ni på något vis med att få personal att känna till arbetsuppgifter utöver deras egna? 

– Har företaget arbetsrotation, teamwork eller projektgrupper? 

– Hur hanteras olikheter i en grupp – hur gör ni för att ta vara på olikheter men ändå 

överbrygga dem? 

– Vad gör ni i en situation där en individ inte trivs i gruppen på grund av personkemi? 

– Hur stort inflytande har personalen i organisationen? Finns det rutiner för detta i någon 

form, exempelvis utvecklingssamtal eller medarbetarsamtal? 

 


