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1. Inledning 

1.1 Problemdiskussion 

 

För att en organisation ska kunna bli framgångsrik krävs att de anställda arbetar i harmoni med 

varandra i jakten att uppnå sina mål. Det uppstår dock situationer där de anställda har olika 

idéer om vilket som är det bästa sättet att uppnå målen, detta kan leda till konflikter. Eftersom 

ledarskap innefattar chefernas förmåga att hantera de anställda och att ge dem rätt verktyg 

betyder detta att chefens förmåga att hantera konfliktsituationer är kritiskt för hur väl de 

anställda kan arbeta mot organisationens mål (Saeed et. al., 2014). Att chefens roll är viktig är 

något som Hendel et.al (2005) slår fast. De menar att konflikter är något som chefer får hantera 

dagligen och att de genom sin konflikthantering kan framstå som förebilder för sina anställda. 

Detta ställer krav på att chefen har kunskapen och skickligheten att hantera konflikter på rätt 

sätt. 

 

1.1.1 Vad menas med konflikt? 

Synen på vad en konflikt är skiljer sig beroende på vem man frågar för vissa personer är 

konflikter allvarligare än andra. Konflikter finns på alla nivåer i samhället och uppstår när en 

individ känner sig negativt påverkad av en annan individ eller grupp (Hendel et.al, 2005). 

Aloysius (2013) samt Erzen och Armağan (2015) beskriver att konflikter grundar sig i 

missförstånd mellan personer. Skapas det inte en lösning på dessa missförstånd kan det leda till 

konflikter som i sin tur kan skapa problem som till exempel att brott begås eller i vissa fall till 

och med anarki. Konflikter är något som är oundvikligt menar Aloysius (2013), det beror på att 

alla människor är olika och dessa individuella skillnader gör att människor alltid har en 

anledning att vara oense med varandra. Detta kan manifesteras genom ord eller agerande. En 

delvis annan syn på konflikter ges av Kudonoo et.al (2012) som menar att konflikter är 

oundvikliga, både i sociala och professionella relationer. Vidare menar Kudonoo et.al (2012) 

att konflikter beror på att när personer med olika bakgrund och skilda åsikter möts för att 

gemensamt uppnå ett mål kan de delade åsikterna leda till konflikt. Gupta et.al (2011) ger en 

ytterligare en förklaring till vad konflikter är för något. De menar att konflikter uppstår när en 

oenighet eller diskussion passerar en viss gräns, denna gräns är subjektiv och varierar från 

person till person vilket innebär att konflikter är beroende på individernas konfliktbenägenhet. 
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Vidare menar Gupta et.al (2011) att konflikter kan ta olika form och att de finns på alla olika 

nivåer i organisationer.  

 

Tekleab et. al (2009) menar att det finns två huvudsakliga typer av konflikter, den ena är 

arbetsrelaterade konflikter och det andra är personliga konflikter. Båda typer kan ske på en 

arbetsplats men de skiljer sig i vad konflikten grundar sig i. Arbetsrelaterade konflikter är 

sådana som rör olikheter mellan medarbetare kring hur en arbetsuppgift skall utföras eller vilket 

arbetssätt som är det bästa. Personliga konflikter är konflikter som grundar sig i emotionella 

mellanmänskliga olikheter, kan liknas med det som i dagligt tal kallas bråk. Det är utifrån denna 

definition som studien har byggts.  

 

Maltén (1998) anser att den bakomliggande faktorn till arbetsrelaterade konflikter ofta är en 

maktfråga om vem som bestämmer. Det finns olika typer av arbetsrelaterade konflikter, dessa 

bygger på oenighet inom gruppen. De olika typerna av arbetsrelaterade konflikter är 

kommunikationskonflikter, sakkonflikter, rollkonflikter, intressekonflikter, värde- och 

värderingskonflikter samt strategikonflikter. Intressekonflikter, värde- och 

värderingskonflikter. Oberoende vilken typ av arbetsrelaterad konflikt som artar sig är det 

viktigt att man tar sig an konflikten med öppenhet och aktivt lyssnande så att konflikten inte 

utvecklar sig från något litet till en svårhanterlig större arbetsrelaterad konflikt som sliter på 

organisationen (Maltén, 1998, s. 158ff).  

 

Enligt Tjosvold (2006) definieras traditionellt en konflikt som en produkt av olika intressen 

som begränsade resurser, mål eller som ett resultat av frustration mellan två individer. 

Konflikter har en tendens att uppstå i miljöer där det finns olika motiv, dels personliga och dels 

organisatoriska. Traditionellt återspeglar termen konflikt inte bara antagandet att en konflikt 

bygger på skillnader utan även oförenliga mål och att en konflikt är “win-lose”, det vill säga att 

det finns en vinnare och en förlorare. Detta är ett tecken på att ordet har en negativ laddning, 

något som kan bli ett problem vid konflikthantering där man vill få det att framstå att det inte 

finns en vinnare och en förlorare utan att bägge parter vinner något på konflikten. Då den 

klassiska definitionen bortser från det faktum att personer med exakt samma mål kan ha 

konflikter något som visat sig vara felaktigt då personer med samma mål kan ha konflikter anser 

Tjosvold (2006) att den bör granskas kritisk samt kompletteras.  
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1.1.2 Måste konflikter vara negativa? 

Trots konstaterandet av konflikter som konstruktiv kraft inom organisationer så finns det 

fortfarande ett underliggande antagande om att konflikter är något som ska förebyggas snarare 

än hanteras. Det visar sig i studier som behandlar ämnet konflikter att den teoretiska 

utgångspunkten är att konflikter är en positiv kraft som gynnar organisationer. Ett exempel på 

en sådan studie är en kandidatuppsats gjord av Vännesköld och Forsman (2014) som syftar till 

att beskriva de positiva effekterna hantering av konflikter kan ha. Studien slutsats, trots den 

positiva utgångspunkten, är att konflikter ska förebyggas snarare än hanteras vilket gör att det 

fortfarande finns en undran om hantering av konflikter kan skapa positiva effekter eller om 

konflikter är något ont som bör undvikas. 

 

Det har även gjorts en studie i form av en uppsats på ämnet konflikthantering utifrån ett 

chefsperspektiv av Fernandes och Hyllstedt (2014). Det studien behandlar är hur chefer arbetar 

med konflikter samt vilka bakomliggande faktorer som orsakar att konflikter uppstår för att se 

hur man minskar mängden destruktiva konflikter. Studien resulterar i att chefer primärt medlar 

som tredje part och genom hantering av konflikter lär sig chefer om konflikthantering och 

lärandet om hantering gör att destruktiva konflikter minskar. 

 

Aloysius (2013), Hendel et. al (2005) och Weider-Hatfield & Hatfield (1996) menar att 

konflikter kan skapa positiva effekter för organisationer. De positiva effekterna kan vara olika 

som bättre sammanhållning (Bai et. al, 2015), bättre beslutskvalitet (Spaho, 2013), ökad 

innovation (Shih & Susanto, 2011) och ökad effektivitet (De Dreu, 2006), Ökad innovation 

nämns även av Puck & Pregering (2014), de anser emellertid att den positiva effekten på 

innovation påverkas av arbetsuppgiftens svårighetsgrad. De positiva effekter som nämns ovan 

är något som tidigare forskning inte visat utan där har slutsatsen varit att konflikter är negativa 

och påfrestande för organisationer (Kudonoo et. al, 2012). Att konflikter endast skulle vara 

negativt är något som alltså förkastas av den nyare forskningen där det istället talas om positiva 

effekter som leder till en annorlunda organisationskultur som istället för att försöka hindra 

konflikter främjar uppkomsten av dem. Några som var tidiga med att se konflikternas positiva 

effekter var Hellreigel (1995) och Robbins (1994) som ansåg konflikter vara en förutsättning 

för effektiva och starka organisationer.  

 

Att undvika konflikter är det vanligaste sättet att handskas med konflikter, problemet med detta 

är att det inte är effektivt (Gupta et.al, 2011). Ända sedan slutet av 1970-talet har studier visat 
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att den undvikande approachen till en konflikt sällan fungerar (Tjosvold 2008). Gupta et.al 

(2011) förklarar att undvikande av konflikter kan leda till, strejker, försämrad produktivitet, 

dålig moral, slösad tid, hög omsättning av anställda, förlorade kunder och försämrade interna 

relationer. Hanteras konflikterna istället för att undvikas kan fördelar skapas, som exempelvis 

utvecklande av kvalitativa lösningar, stärkta relationer och genom dessa ekonomiska vinster 

Gupta et.al (2011).  Frågan är då varför någon skulle vilja undvika en konflikt när det finns så 

mycket att vinna på dem. Svaret på den frågan finns enligt Tjosvold (2008) i konflikters dåliga 

rykte. Konflikters dåliga rykte grundar sig i att de sedan gammalt definierats som något negativt 

och att det är något skrämmande som därför bör undvikas. 

 

Problematiskt är även att konfliktforskare inte har bidragit till att lyfta fram hanteringen av 

konflikter som sättet att nå de positiva resultaten (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 205ff). De har 

istället lagt fokus på vilka typer av konflikter som är positiva eller negativa och att konfliktens 

typ snarare än hur den hanteras påverkar vilka effekter som konflikten får. Tjosvold (2008) 

menar dock att konflikter oberoende på typ kan skapa utveckling i organisationer och utveckla 

människorna som arbetar inom dem om den hanteras på rätt sätt. Att hantering är centralt för 

att uppnå positiva effekter av konflikter är något som Kudonoo, et.al (2012) håller med om i 

sin studie. Studien visar att en väl hanterad konflikt leder till bättre relationer mellan individer 

inom en organisation. Bättre relationer är något som främjar förbättrat samarbete i framtiden 

och genom detta ökar organisationens effektivitet. Att skapa en organisatorisk kultur som kan 

hantera konflikter på ett bra sätt ställer höga krav på chefen som måste identifiera vad som är 

en konflikt och hur den ska hanteras. Därför är det viktigt för chefen att visa, genom sitt 

agerande, sitt beslutstagande och sina uttalanden vilket beteende som är önskvärt inom 

organisationen. När detta är gjort kommer individerna att dela sina idéer och utmana varandra 

utan rädsla för framtida repressalier, detta kommer att generera förbättringar i form av nya idéer 

och arbetssätt.  

 

Konflikter kan fungera som en konstruktiv kraft inom organisationen, de är även viktiga för att 

främja samarbete och ligger till grund för en organisations effektivitet. Det bidrar inte till 

utveckling om man har en grupp bestående av människor som tycker och tänker likadant. För 

en organisation är det viktigt att dra nytta av energin, idéerna och kunskapen hos oliktänkande 

människor. För att kunna dra nytta av detta krävs en konflikthantering där individerna i 

organisationen tillsammans skapar nya idéer och tankesätt genom att ha en fortlöpande 

kommunikation samt diskussion (Tjosvold, 2008).  
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Sett till alla olika syner på vad konflikter är och hur de uppstår går det att konstatera att 

konflikter kan vara både negativa och positiva, att det finns positiva effekter har även påtalats 

av Erzen och Armağan (2015).  Kudonoo et.al (2012) menar vidare att positiva effekter av 

konflikter uppnås om personerna kan förbise sina olikheter och istället slå ihop sina tidigare 

erfarenheter för att skapa lösningar. Konflikter är något som uppstår i alla organisationer och 

kan sägas vara oundvikligt (Kudonoo et. al, 2012) (Tjosvold, 2008). Forskning tyder på att 

konflikter kan föra med sig positiva effekter till organisationen, en förutsättning för att en 

konflikt ska kunna ha positiva effekter är att konflikterna hanteras och inte förbises (Aloysius, 

2013) (Hendel et al. 2005) (Tjosvold, 2008). 

 

Åsikterna av vad cheferna bör göra för att skapa positiva effekter av konflikter genom 

konflikthantering på arbetsplatsen är skilda. Frågan som uppstår när tidigare forskning 

begrundats är när effekterna av konflikter blir positiva.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera vad som gör att positiva effekter uppstår av konflikter och 

vilka de positiva effekterna är samt ge en bild av konflikthantering vid ledarskap.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

F1: Vilka faktorer gör att konflikter kan få positiva effekter? 

F2: Vilken är chefens roll vid konflikthantering? 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Konflikters positiva effekter 

Konflikter som hanteras på ett bra sätt kan leda till goda relationer mellan organisationens 

individer, därför är det viktigt att lära sig hantera konflikter. Hur konflikter hanteras sätter spår 

i organisationskulturen och hur organisationen kommer att hantera konflikterna i framtiden. En 

positiv effekt av att hantera konflikter är enligt Kudonoo et. al (2012) att det skapas ett klimat 

där konflikter kommer till ytan. För att skapa en organisation som kan hantera konflikter och 

är konfliktpositiv anser Hendel et. al (2005) att det krävs ett konstant pågående arbete med 

organisationens konflikter. Spaho (2013) visar att konflikter löses bäst av första ledets chefer 

om konflikten är av mindre art, något större konflikter kan hamna på mellanchefens bord, men 

en konflikt ska inte lösas av den högsta chefen då detta leder till ett större avvikande från 

ordinarie arbetsuppgifter samt bidrar till ledtider som missgynnar organisationens effektivitet. 

Dessa finns inte när första linjens chefer hanterar konflikten (Spaho, 2013).  

 

Enligt Wieder-Hatfield & Hatfield (1996) kan förekomsten av konflikter i organisationer leda 

till att problemområden uppmärksammas. Vilket i sin tur skapar möjligheter för hitta lösningar 

på dessa problem samt att skapa förbättringar som förhindrar att problemen uppstår igen. 

Konflikterna leder även till att en hög nivå av aktivering och stimulering upprätthålls bland de 

anställda i organisationer.  Kudonoo et. al (2012) samt Tjosvold (2008) visar att en positiv 

attityd till konflikter kan främja organisationer eftersom man väljer att hantera konflikterna 

istället för att undvika dem. En väl hanterad konflikt kan leda till bättre kvalitet på besluten då 

fler personer inom organisationen för fram sina åsikter vilket i sin tur leder till att 

organisationerna presterar bättre.  

 

När individer arbetar med varandra och har olika åsikter om hur en uppgift ska lösas kan en 

konflikt uppstå mellan dem. Här inleds en kamp om att övertyga den andra parten om vilken 

väg som är den rätta. När parterna har överkommit hindret och kommit fram till ett gemensamt 

sätt att ta sig an uppgiften utvecklas solidaritet, förståelse och sammanhållning (Tekleab et.al., 

2009) (Spaho, 2013). Konflikter kring arbetssätt kan vara utvecklande för en organisation då 

nya vägar kan upptäckas och detta gör att beslutskvaliteten ökar i organisationen (Weider-

Hatfield & Hatfield, 1996). Att konflikter som rör arbetssättet har positiva effekter och är 

utvecklande visar även Shih och Susanto (2011) genom en studie på tillverkande- och 
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apotekföretag i Indonesien. Resultatet av deras studie visar att väl hanterade konflikter kan leda 

till ökat innovativt tänkande och positiva resultat för organisationen. Enligt Hendel et. al (2005) 

är de positiva effekterna som konflikter kan ge till en organisation ökad gruppidentitet, 

utveckling och funktion. De Dreu (2006) visar att arbetssättsrelaterade konflikter har positiv 

påverkan på nyskapande både i organisationer som arbetar med enklare arbetsuppgifter som 

fraktföretag och företag med mer komplicerade arbetsuppgifter som produktframtagning. 

Konflikterna får varken vara för många eller för få då detta kan påverka nyskapandet av idéer 

negativt (De Dreu, 2006). Tekleab et. al (2009) fann i sin studie stöd för att arbetsrelaterade 

konflikter påverkade gruppens sammanhållning positivt även vid en liten mängd hantering. 

Studien fann även stöd för att konflikthantering minimerade de negativa effekterna av 

personliga- och arbetsrelaterade konflikters påverkan på gruppsammanhållning. Något som 

även uppmärksammades i studien var att konflikter har störst sannolikhet att ha positiva effekter 

vid ett tidigt stadium av konflikten. De arbetsrelaterade konflikterna kan om hanteringen helt 

uteblir riskera att övergå till personliga konflikter och då bli mer svårhanterliga (Tekleab et. al, 

2009).  

 

Avvikande från ovan nämnda studiers resultat visar Puck & Pregering (2014) i en studie gjord 

på laboratorieanställda med komplicerade arbetsuppgifter. De menar att till skillnad från 

organisationer med enklare arbetsuppgifter kan konflikter som rör arbetssättet vara hämmande 

och minska effektiviteten vid komplexa arbetsuppgifter. Puck & Pregering (2014) menar dock 

att om cheferna aktivt arbetar med att få de anställda att samarbeta skapas det positiva effekter 

på effektiviteten och på arbetet i stort. Ett exempel på hur chefer kan få de anställda att 

samarbeta bättre visar Bai et. al (2015) i en studie gjord på tillverkande företag i Kina. De kom 

fram till att chefer kan skapa positiva effekter av konflikter genom att resonera med parterna i 

en konflikt. Genom att resonera minskar cheferna andelen destruktiva konflikter och istället 

skapar konstruktiva konflikter som i sin tur leder till ökat kreativt tänkande samt starkare 

sammanhållning och bättre samarbete bland de anställda. Detta leder i sin tur till ökad 

effektivitet i företaget (Bai et. al, 2015). En studie som tar konflikter som ett sätt att uppnå 

effektivitet ett steg längre är Altmäe et. al (2012), som visar de att det kan vara bra att uppmana 

till fler konflikter av mindre art. Detta eftersom konflikterna anses vara en förutsättning för 

starka och effektiva organisationer. 

 



 8 

Sammanfattningsvis visar forskningen att konflikter påverkar gruppdynamiken samt bidra till 

organisationers, effektivitet, samarbete och innovation. Nyckeln till att skapa dessa gynnsamma 

effekter är hantering. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2.1 
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Tabell 2.1 illustrerar vad de olika studierna nämner för positiva effekter av konflikter samt ur 

vilken kontext resultaten av dessa studier är hämtade ifrån. Gemensamt för alla artiklarna är att 

hantering är vad som krävs för att kunna ta del av de positiva effekterna av konflikter.  

 

2.2 Ledarskap och konflikthantering 
 

2.2.1 Ledarstil vid konflikthantering 

Forskare har kategoriserat olika typer av ledarstilar baserat på konflikthantering. Dessa är, 

integrerande, tillmötesgående, kompromissande, dominerande och undvikande (Thomas & 

Kilmann, 1974) (Saeed et. al., 2014). Det finns inget rätt eller fel sätt att hantera konflikter, 

alltså är ingen av dessa ledarstilar enskilt den rätta. Alla fem stilar är användbara och passar 

mer eller mindre in i specifika sociala situationer. Det finns ett flertal talesätt som till exempel 

säger “ju fler desto bättre” (integrerande). Men samtidigt finns det ordspråk som säger “håll 

dina vänner nära, men dina fiender närmre” (tillmötesgående), “bättre fly än illa fäkta” 

(undvikande), “ensam är stark” (dominerande) och “delad glädje är dubbel glädje” 

(kompromissande). Alltså finns det ordspråk som är motsägande varandra, precis som de olika 

konflikthanteringsstilarna. Hur effektiv en ledarstil är i en viss situation bestäms av hur pass 

bra den används och vad situationen kräver (Thomas & Kilmann, 1974). Att undersöka de olika 

ledarstilarna är av intresse för att förstå hur chefer leder sina anställda i konflikter samt om 

cheferna förändrar sitt ledarskap beroende på situation eller om de alltid agerar på samma sätt. 

Det är även intressant att se hur chefer i olika hierarkiska positioner använder de olika 

ledarstilarna eller om ledarstilen är oberoende den hierarkiska nivån chefen har. Nedan 

presenteras de olika ledarstilarna samt när det är lämpligt att använda de olika stilarna. 

 

En dominerande chef ser mer till sina egna intressen än andras och är ofta självsäker samt har 

svårare att samarbeta än andra chefer vilket ger svårigheter vid konflikthantering. Den 

dominerande chefen fattar beslut i konflikthantering efter vad som passar dennes egna intressen. 

Trots de negativa aspekterna av den dominerande ledarstilen och dess sätt att hantera konflikter 

har det identifierats tillfällen när det kan vara bra att tillämpa den. Ett sådant tillfälle är när 

snabba beslut behövs tas till exempel vid krissituationer, ett annat tillfälle kan vara när det krävs 

svåra beslut som kommer få motsättningar till exempel gällande uppsägningar eller ekonomiska 

nedskärningar (Thomas & Kilmann, 1974). 
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Integrerande ledarstil bygger på öppenhet, informationsutbyte och konstaterande av skillnader, 

allt för att hitta en lösning på konflikten som är effektiv och accepterad av båda parter. Detta 

sätt att lösa konflikter är bra om båda parters åsikter anses vara för viktiga för att förbises. 

Denna stil är lösningsorienterad och chefer som använder en integrerande ledarstil är mindre 

benägna att ha långvariga konflikter inom organisationen. Den integrerande ledarstilen är även 

bra för chefer som vill lära sig av konflikten. Anledningen till att lärandet ökar genom att 

använda denna ledarstil är att chefen lyssnar på bägge parter och lär sig av deras åsikter och 

genom detta lär sig av konflikten (Thomas & Kilmann, 1974). 

 

Den kompromissande ledarstilen bygger på givande och tagande, bägge konfliktens parter ger 

upp något för att för att nå en gemensam accepterad lösning. Denna ledarstil karakteriseras av 

både viss grad av samarbete och självsäkerhet. Den kompromissande ledarstilen passar att 

använda när mål endast är måttligt viktiga men det ändå är värt ansträngningen att lösa 

konflikten för att slippa störning av verksamheten. Att kompromissa som chef passar även när 

man vill nå en temporär lösning på ett komplext problem (Thomas & Kilmann, 1974). 

 

Den undvikande ledarstilen associeras med tillbakadragande eller att man kringgår situationer 

som är obekväma. På grund av dessa drag anses denna ledarstil olämplig för att lösa konflikter 

då det krävs att man som chef tar tag i situationen för att kunna lösa den. Trots att den 

undvikande ledarstilen ses som olämplig att lösa konflikter med finns det tillfällen då den kan 

vara passande. Ett tillfälle när det är lämpligt för en chef att vara undvikande och inte aktivt 

försöka lösa konflikter är vid triviala problem där en konfrontation ger större nackdelar än 

fördelar vid en lösning (Thomas & Kilmann, 1974). 

 

En chef som är tillmötesgående i sin konflikthantering försöker tona ner skillnader och förstärka 

likheter för att tillfredsställa bägge parter i konflikten. Denna typ av ledarstil är lämplig när två 

parter inte kan komma överens om ett beslut som måste tas. Den tillmötesgående ledarstilen är 

mer indirekt och passiv än den integrerande stilen. Att vara tillmötesgående passar när man som 

chef vet att man själv inte har lösningen och därför lyssnar på andra parter för att visa att man 

är medgörlig (Thomas & Kilmann, 1974). 

 

Sammanfattningsvis ser man att alla olika ledarstilar kan användas vid olika tillfällen även om 

vissa kan anses vara mer lämpliga att använda vid konfliktlösning. Ett exempel på detta är en 

empirisk studie på tillverkande företag gjord av Alper, Tjosvold och Law där de finner att det 
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finns en positiv korrelation mellan den integrerande ledarstilen och effektivitet inom 

organisationen vid konfliktlösning. Samma studie visar även att den dominerande ledarstilen 

har en negativ korrelation med effektivitet (Alper, Tjosvold & Law, 2000). De olika 

ledarstilarna sammanfattas i nedanstående modell av Thomas och Kilmann. 

 

 

Figur 2.1 beskriver hur individer hanterar konfliktsituationer. Vilken stil individen och ledaren 

har bestäms här utifrån två dimensioner: grad av självsäkerhet, hur självsäker personen är desto 

mer anser den sig ha rätt och har därför en större önskan att få sin vilja igenom, den andra 

dimensionen är grad av samarbetsvillighet, alltså till hur hög grad en individ kan sätta andra 

behov framför sina egna. 

 

Att alla ledarstilar som beskrivs ovan är av relevans visar en studie av Hendel et.al (2005) där 

det framkommer att transformativa ledare är framgångsrika när det kommer till 

konflikthantering. De transformativa ledarna anpassar sitt ledarskap efter situation de väljer 

vilken stil som passar efter vilken typ av konflikt vilket gör att de väljer ledarstil efter vad som 

kan skapa mest positiv effekt vid konflikthanteringen. Vidare visar även studien att de 

transformativa ledarna värdesätter kreativitet och innovation som i sin tur leder till bättre 

samarbete mellan de anställda (Hendel et. al 2005).  

Figur 2.1 Översatt modell “Thomas & Kilmann Conflict mode instrument” (Thomas & Kilmann, 1974) 
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2.2.2 Stadier av konflikt 

En konflikt kan delas upp i fyra stadier eller faser som Jacobsen och Thorsvik väljer att uttrycka 

det (Se fig. 2.2). Ofta anses en konflikt handla om de två första stadierna, men de två sista 

stadierna bör också tas i beaktning för att kunna skapa sig en helhetsbild av hur en konflikt kan 

eskalera. Det som skiljer de olika stadierna är graden av intensitet i konflikten, ju längre 

konflikten går desto högre grad av intensitet når den. Där det finns ett beroende mellan 

människor finns det en grund till konflikt. Ingen har exakt samma åsikt eller intresse som en 

annan individ och detta är vad som kan leda till en latent konflikt. I detta stadie kan en destruktiv 

konflikt undvikas genom samarbete. En latent konflikt övergår sedan i oenighet, här inser nu 

de olika parterna i konflikten att de inte kan komma överens om ett sätt som är det bästa för att 

lösa den tilldelade uppgiften. Här börjar diskussioner komma in i bilden och båda sidor försöker 

att få den andra sidan att inse att deras egen lösning är den bästa.  I nästa stadie börjar känslor 

blandas in i bilden och konflikten är nu en känslomässig konflikt. Individerna börjar känna sig 

inträngda och känner en osäkerhet, vilket i sin tur kan leda till att de inblandade börjar tycka 

illa om varandra. Energin läggs nu inte bara på konflikten och dess lösning då fokus börjar glida 

över till åsikter om specifika individer som är inblandade i situationen. I det sista stadiet är 

diskussion för att försöka komma fram till en lösning inte längre intressant och parterna 

försöker nu förstöra för varandra för att få sin vilja igenom. Några av de verktyg som kan 

användas är att sprida rykten, baktal och sabotage (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 202). 

 

Det finns ett samband mellan de olika stadierna och hur pass bra beslut som kan fattas. Detta 

illustreras i figur 2.2. Kvaliteten på besluten stiger så länge konflikten är på en latent nivå och 

når sin kulmen när parterna börjar bli oeniga med varandra, här behöver konflikten lösas för att 

få det bästa resultatet. Vid maxpunkten är båda parterna samarbetsvilliga och det ligger i bådas 

intresse att lösa konflikten på bästa sätt, inte nödvändigtvis enbart på sitt sätt. När konfliktens 

intensitet går mot en högre grad av oenighet börjar också kvaliteten på beslut att avtaga. När 

känslor blandas in i konflikten försämrar även detta besluten och när konflikten blir 

manifesterad är kvaliteten på besluten nästintill obefintlig. Den typ av konflikt som leder fram 

till ett optimalt konfliktstadium är den latenta konflikten där samarbete fortfarande existerar 

och parterna kan föra en fungerande diskussion som för arbetet närmare målet (Jacobsen& 

Thorsvik, 2008, s. 202). När graden och stadierna av konflikter ligger på rätt nivå kan det tänkas 

ha en positiv påverkan på organisationen. Skulle konflikterna bli dåligt lösta eller inte alls lösta 

leder detta till fel stadie och grad av konflikt, detta ger då en negativ påverkan på 
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organisationen. En viktig del i ledarens roll vid konflikthanteringen är att se till att 

organisationen har ett klimat som bidrar till öppenhet och diskussion (Hendel et. al, 2005). 

2.2.3 Optimal konfliktmängd 

Det får inte vara för mycket konflikter på arbetsplatsen då det kan leda till ohälsa och helt 

uteblivet samarbete för att fokus skiftas från organisationens uppgift till konflikt och att vinna 

denna. Det får heller inte vara för lite konflikter på arbetsplatsen då det kan leda till att 

organisationen stagnerar och behovet för innovation som konkurrensmedel uteblir. Hanteringen 

av konflikter som fenomen kan därför antas vara det som styr vart konfliktmängden befinner 

sig. Detta leder fram till och ger antydan om att det finns en optimal konfliktmängd och att det 

finns ett behov av konflikter för att organisationer inte ska stagnera samtidigt som för mycket 

konflikter tar fokus från den dagliga verksamheten (Jacobsen& Thorsvik, 2008, s. 205ff). 

Tanken att det behövs en viss mängd av konflikt för att föra organisationer framåt stöds även 

av de Dreu (2006). Altmäe et. al (2012) tar detta resonemang ett steg längre och säger att 

organisationer med få konflikter bör provocera fram konflikter för att organisationer inte ska 

stagnera. 

 

Sammanfattningsvis för konflikters, typ, stadie och mängd har en modell arbetats fram, med 

hjälp av en ursprunglig modell framtagen av Jacobsen och Thorsvik (2008), som illustrerar 

sambandet mellan de olika dimensionerna av konflikter. Det bästa sambandet mellan stadiet av 

konflikt och kvalitet på beslut finns mellan latent konflikt och oenighet. Här kan också antas 

att en hög konfliktmängd önskas då detta utvecklar organisationen och bra beslut tas. Där linjen 

bryts kan det antas finnas en optimal konfliktnivå där typen, mängden och stadiet är på en 

optimal nivå. 
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2.2.4 Ledarens hantering av konflikter samt dess påverkan på kulturen 

En grupp består av en sammansättning av två eller flera individer som integrerar med varandra 

regelbundet. De tenderar att ha en struktur och ett mönster som visar hur individer agerar och 

integrerar mellan varandra. Grupper delar oftast ett gemensamt mål och identifierar sig själva 

som grupp, genom att benämna sig själva som ”vi” (Forslund, 2013 s. 219). 

 

Beroende på hur stark en grupps identitet är och hur förhållandet mellan individerna inom 

gruppen ser ut skapar detta ett klimat där de anställda antingen vill uttrycka sina tankar kring 

verksamheten eller inte. Individen har sitt egenintresse i gruppen och kan tänkas bli utstött om 

denna vill förändrar förutsättningarna för gruppen. Rädslan för detta kan göra så att individerna 

inom organisationen inte ger uttryck för sina tankar och idéer, för att då inom gruppen ej anses 

vara en lagspelare. Detta kan leda till att individer väljer att fly konflikter och detta leder till 

hanteringsproblematik och svårigheter att kunna lösa konflikten (Forslund, 2013, s.261). 

 

Tanken kring gruppdynamik grundar sig i att kunna få individer att prestera så bra som möjligt 

med så knappa resurser som möjligt. Möjligheterna att uppnå bättre resultat är större om 

individerna kan bidra med olika kompetenser i ett samarbete, exempelvis ett samspelat 

fotbollslag med olika kompetenser i försvars- och anfallsspel. Är det möjligtvis så att 

individerna inte kan samarbeta bra eller inte ges rätt förutsättningar inom gruppen kan detta 

Figur 2.2 Modell för optimal konfliktnivå, inspirerad av Jacobsen & Thorsvik 
(2008) 
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leda till att individerna hade kunnat prestera bättre enskilt än i grupp, exempelvis ett fotbollslag 

med enbart anfallsspelare där de kan vara bra anfallsspelare men de kommer inte vinna några 

matcher då de alltid släpper in mål. Vetenskapen har inte bevisat att gruppen är överlägsen 

individen men experiment visar att i mänskliga relationer är helheten ofta större än summan av 

delarna och genom interaktion kan vi producera idéer som är bortom våra förmågor som 

individer (Forslund, 2013, s.217). 

 

För att sedan förstå vilka aktiviteter som försiggår inom en grupp finns det två dimensioner. 

Den första dimensionen behandlar vilket innehåll gruppens uppgifter har och den andra handlar 

om gruppens process och delas in i vad och hur. Det är inom denna del konflikter kan uppstå 

och åsikter lyfts kring hur ett arbete ska utföras (Forslund, 2013, s.221). Luft (1963, s221) 

menar att konflikter är en av de centrala faktorerna som påverkar gruppdynamiken. Inom 

process dimensionen finns subjektivitet och det gör även att det kan finnas en svårighet att få 

alla individerna att involvera sig i åsiktsdelning (Forslund, 2013, s.221). 

 

För att förstå varför individer agerar på ett specifikt sätt är det väsentligt att förstå att det finns 

normer inom grupper och dessa är en uppsättning förväntningar på hur gruppmedlemmar ska 

agera. Dessa skapas över tid och är implicita och upptäcks ofta först när de bryts. Normer och 

vad som blir och normer skapas i regel för att underlätta utförande av gruppens uppgift, detta 

kan dock vara något som inkräktar med alternativa gruppnormer som också skapats för att öka 

komforten, exempelvis att det inte är viktigt att komma i tid. Det har av Feldman identifierats 

fyra källor till vad som skapar gruppnormer dessa är, inledande handlingar de beslut som gjorts 

tidigare tycks spegla de beslut gruppen fattar framöver. Kritiska händelser, utsätts gruppen för 

en ny annorlunda händelse och löser denna uppgift tenderar detta bli att normbildande. 

Överflyttning av beteende, att individer som kommer från andra grupper tar med sig de normer 

som fanns i den tidigare gruppen. Uttalande av viktiga personer är den fjärde och sista av de 

faktorerna som Feldman beskriver, denna beskriver att det personer av framträdande roll, 

exempelvis chefer, säger ofta blir normbildande. (Feldman, 1984, s. 47-53) 

 

Detta leder till att chefens roll vid hanterande av gruppen och påverkan på gruppdynamiken 

kan leda till hur de anställda agerar i flertalet olika situationer, däribland även konflikter. 
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2.6 Diskussion utifrån teoretisk referensram  

Trots de kontextuella skillnaderna på de olika undersökningarna, där ingen studie är den andra 

lik gällande urval eller studieform, kommer alla studierna fram till att konflikter som hanteras 

väl kan bidra med positiva effekter för organisationer. Det som dock skiljer sig mellan de olika 

studierna är vilka positiva effekter som kan uppnås samt vad det är som gör att dessa positiva 

effekter uppnås. Att de olika studierna kommer fram till olika positiva effekter kan bero på att 

forskarna grundat sina teorier på att studera en viss positiv effekt.  

 

Det finns forskare som studerat liknande kontexter men skiljer sig i sina resultat vad gäller 

konflikternas positiva effekter. De Dreu (2006) och Puck & Pregering (2014) är två studier som 

studerat organisationer där arbetsuppgifterna varit av en mer komplicerad art. De Dreu (2006) 

menade att konflikter ökade nytänkandet i organisationer med komplicerade arbetsuppgifter, 

detta skiljer sig mot vad Puck & Pregering (2014) skrev om hur konflikter påverkade 

effektiviteten i organisationer med komplicerade arbetsuppgifter. Även om undersökningarna 

har studerat olika effekter av konflikter är de intressanta i jämförelse till varandra. De Dreu 

(2006) studerade produktframtagningsföretag där antalet nya produkter kan anses vara ett 

effektivitetsmått och Puck & Pregering (2014) studerade laboratorier där ett effektivitetsmått 

skulle kunna vara antalet godkända läkemedel. Resultaten för undersökningarna kan tyckas 

vara något motsägande då Puck & Pregering (2014) beskriver att effektiviteten hämmas 

av konflikter och De Dreu (2006) beskriver att innovationen ökar, det kan dock tänkas att 

kreativitet bör vara något som gynnar effektivitet i en produktframtagningsorganisation.  

 

De studier som i den teoretiska referensramen behandlar de positiva effekterna av konflikter 

framhåller arbetsrelaterade konflikter som den typ av konflikt som kan ge mest vinning till 

organisationen (De Dreu, 2006) (Shih & Susanto, 2011) (Tekleab, 2009). Detta stämmer väl 

överens med det som funnits i litteraturen (Maltén, 1998).  Det Maltén (1998) skriver skiljer 

sig från den mer moderna forskningen där personliga konflikter är en annan typ av konflikt 

(Tekleab, 2009). Dock går det att finna fler av de särdrag som identifierar personliga konflikter 

i det som Maltén (1998) kallar för intressekonflikter, värde- och värderingskonflikter. Maltén 

(1998) klassar de konflikter som är av denna typ för en sorts arbetsrelaterade konflikter. 

Anledningen till att litteraturen skiljer sig från forskningen kan bero på att de teorier som Maltén 

(1998) lägger fram är något äldre än den moderna forskningen och att framsteg gjorts som 

förändrat synen på konflikter något. Maltén (1998) skriver dock att intressekonflikter, värde- 
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och värderingskonflikter är den konflikttyp som är mest svårlöst, detta stämmer väl överens 

med vad den nyare forskningen beskriver som personliga konflikter. 

 

Tekleab et. al (2009) visar i sin studie att konflikter tenderar att föra med sig mest positiva 

effekter i ett tidigt stadium än i ett senare stadium. Detta överensstämmer med de fyra olika 

stadier av konflikter Jacobsen & Thorsvik (2008) nämner. Där de två senare stadierna är när 

konflikten är som mest svårlöslig, när konflikten blivit känslomässig eller manifesterad. 

Tekleab et. al (2009) menar även att konflikter som är arbetsrelaterade kan gå över till att bli 

mer personliga, detta visar ännu en gång att de båda teorierna går hand i hand. Det skulle då 

kunna påstås att konflikter ska enligt dessa forskare och författare lösas i ett tidigt stadium för 

att kunna dra nytta av de positiva effekter som en konflikt kan föra med sig.  

 

Kudonoo et. al (2012) menar att hantering av konflikter påverkar organisationskulturen och 

Hendel et. al (2005) nämner om att en god hantering ger utrymme för att skapa ett klimat där 

konflikter får ta plats och komma till ytan. Dessa teorier är något som även återspeglas i teorin 

kring gruppdynamik som beskriver att handlingar av, för gruppen, betydelsefulla personer 

skapar ett beteende som gruppen följer. Väljer chefer att hantera konflikter kommer detta leda 

till att de anställda väljer att ta upp konflikter i framtiden som är en betydelsefull del för att 

hanteringen ska kunna generera positiva organisatoriska effekter.  

 

Thomas & Kilmann (1974) tar upp olika ledarstilar för att hantera konflikter, en av dessa är 

undvikande som beskrivs som den minst fördelaktiga, medan den integrerande ledarstilen 

beskrivs som den med störst fördelar. Detta är något som bekräftas i två olika studier, dels en 

av Saeed et. al (2014) som beskriver problemen med att undvika konflikter, dels en studie av 

Bai et. al (2015) som beskriver vilka fördelar som finns med den integrerande ledarstilen. 

Innebär detta att all konflikthantering bör vara av den integrerande stilen för att uppnå positiva 

effekter? Hendel et.al (2005) menar att man inte ska välja endast en ledarstil utan att den ledaren 

som får bäst resultat av sin konflikthantering är den som anpassar sig efter situation och väljer 

ledarstil utifrån vad som ger mest positiva effekter för organisationen genom att förespråka 

samarbete, innovation och kreativitet.      
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2.7 Slutsatser av teoretisk referensram 

Enbart konflikter är inte vad som bidrar till positiva effekter för organisationer, de positiva 

effekterna är inget som passivt kan utvinnas men konflikter kan, om de hanteras på rätt sätt, 

bidra till positiva effekter för organisationer. Beroende på vilken typ av konflikt samt vilket 

stadie denna befinner sig i kommer påverka vilken typ av hantering som behöver göras samt 

vilka positiva effekter som kan utvinnas. 

 

Skillnaderna mellan studierna av De Dreu (2006) samt Shih & Susanto (2011) skulle kunna 

grunda sig i både forskningsobjektens specifika arbetsuppgifter och kultur. Något som skulle 

vara intressant är om undersökningarna skulle skifta undersökningsobjekt och då se om 

resultaten skulle vara de samma. 

 

Konflikter som fenomen kommer alltid att finnas och bör därför hanteras snarare än förebyggas, 

dels för att arbete att förebygga konflikter enbart kommer resultera i ett minskat antal konflikter 

men inte att helt stoppa dem men även då hantering av konflikter har visat sig bringa fördelar 

för organisationer.   

Figur 2.3 är en illustrativ modell för de slutsatser som kan dras av den teoretiska referensramen. 

Figuren visar ett förlopp där konflikter leder till positiva organisatoriska effekter genom 

konflikthantering samt att gruppdynamiken påverkar vilka konflikter som kommer upp till ytan 

Figur 2.3 Händelseförlopp från konflikt till positiva effekter  
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och kan hanteras i framtiden. För att figuren ska få verkan krävs att konflikten identifieras i ett 

tidigt stadium för att kunna hanteras och då ha störst möjlighet till positiva effekter. Genom 

gruppdynamik och kultur påverkas när, var och hur konflikter kommer upp till ytan. Om 

konflikterna inte hanteras leder detta till att de positiva effekterna uteblir och påverkar kulturen 

negativt då konflikterna inte kommer fram.   
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3. Metod 

3.1 Studiens inledande fas 

Vid studiens början valdes ämnet konflikter och i huvudsak hantering av dessa utifrån ett 

chefsperspektiv. Anledningen till att konflikter valdes var att det vid lättare efterforskning 

kunnat uttyddas att konflikter kan generera positiva effekter och att det trots detta var det en 

delad bild kring om konflikter bör förebyggas eller hanteras.  

 

För att göra ämnet konflikter, som är brett och har flertalet olika definitioner möjligt att studera 

började efterforskning kring vilka olika dimensioner ämnet konflikter har undersökts på tidigare 

samt vad en konflikt kan vara. Detta gjordes för att kunna få en objektiv bild av vad konflikter 

är samt ge möjlighet att skapa teman för studien (Bryman & Bell, 2013, s.111) 

 

För studien skapades två forskningsfrågor. Tanken med frågorna var att de skulle vara 

heltäckande samt ge en tydlig bild av vad som var av störst relevans för studien (Bryman & 

Bell, 2013, s.100). Teorier samt vetenskapliga studier kring ämnet konflikter och positiva 

effekter samlades in för att tillsammans med empirin från intervjuerna ge svar på studiens 

forskningsfrågor. 

 

För att kunna få en bild av om konflikter kan vara positiva samlades ett bredare teoretiskt 

material in bestående av artiklar som undersökt positiva effekterna av konflikter samt data i 

form av intervjuer med chefer. Med anledning av detta kan underökningen klassas vara utav 

kvalitativ karaktär (Bryman & Bell, 2013, s.390).  

 

3.2 Insamling av befintlig teori - litteratur och vetenskapliga artiklar 

Teorin är hämtad från i första hand vetenskapliga artiklar och i viss mån litterära källor. För 

insamling av vetenskapliga artiklar har söktjänsterna ProQuest Summon och Google Scholar 

via Örebro Universitetsbibliotek använts. Viktigt vid insamlingen av artiklar från Summon 

ansågs vara att artiklarna var “peer review” vilket innebär att texten är granskad av en 

sakkunnig. Detta var av vikt för att skapa en solid grund för studien med trovärdiga artiklar. 

Nyckelord och fraser vid insamlingen av vetenskapliga artiklar har varit “Leadership and 
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positive conflict”,“positive conflict”, “positive effects on conflict management”, 

“conflict”,“conflict management” samt “leadership in conflict management”. 

 

De litterära källorna har främst lånats från Örebro Universitetsbibliotek. Böckerna som lånats 

har varit från organisations- och ledarskapsteori men vissa har även varit från psykologi. 

Anledningen till att böcker från en annan institution utanför organisations- och ledarskapsteorin 

har använts var för att kunna skapa förståelse kring det mänskliga beteendet främst hos chefer 

men även medarbetare i en konfliktsituation. Referensramen inleds med ett avsnitt om 

konflikters positiva effekter som avslutas med en sammanställande tabell. Avsnittet beskriver 

vilka positiva effekter en konflikt kan ha sett ur olika kontexter och perspektiv. Det 

efterföljande avsnittet behandlar ledarskap och konflikthantering. Där presenteras olika 

ledarstilar och hur de kan påverka konflikthanteringen. Den andra delen i det andra avsnittet 

handlar om konfliktens olika stadier. Efterföljande del applicerar dessa stadier i en modell för 

optimal konfliktmängd. Därefter följer ledarens hantering samt dess påverkan på 

organisationens kultur.   

 

De artiklar och böcker som varit en del av referensramen har ansetts varit lämpliga för att ligga 

till grund för arbetet samt vara utgångspunkt för teorianalysen samt det illustrativa 

empiriavsnittet.  

 

Det finns en medvetenhet om att vissa av källorna som använts i studien är äldre. Detta är ett 

medvetet val då dessa är frekvent återkommande i omarbetad form i nutida vetenskapliga 

artiklar samt läroböcker. Det ansågs vara bättre att använda sig av originalkällan då ingen av 

de moderna studierna kunnat förkasta det som sägs i originalkällorna. Fördelen med att använda 

originalkällan är att ingen har tolkat källans innehåll och på så sätt har ingen information tolkats 

bort eller ändrats, detta gör att vi har kunnat skapa oss en egen uppfattning av teorin (Bryman 

& Bell, 2013, s.130 f). 

 

3.3 Diskussion och slutsats utifrån teoretisk referensram 

För att ge svar på huruvida konflikter kan vara positiva valdes det i studien att samla ett antal 

artiklar som har kommit fram till att konflikter kan vara positiva, samt ställt dessa mot varandra 

för att kunna ge en så bred bild av när konflikter kan vara positiva samt vad det är som påverkar 

en konfliktsituation. För att se vad det är som bidrar till de positiva effekterna jämfördes 
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resultaten mot tidigare etablerade teorier kring, konflikter, gruppdynamik samt ledarskap. Det 

har även analyserats, då studierna har kommit fram till olika resultat, vad olikheterna kan 

grunda sig i. I den teoretiska analysen har även kontextuella skillnader tagits i beaktning för att 

ge en så tydlig bild som möjligt om när konflikter kan bidra med positiva effekter.  

3.4 Insamling av empiri – intervjuer 

Innan insamlingen av empiri kunde inledas utformades en intervjuguide. (Se bilaga). 

Utformningen av intervjuguiden grundades i de valda teorierna, detta för att svaren från 

intervjuerna skulle kunna illustrera och i viss mån jämföras med existerade teorier (Bryman & 

Bell, 2013, s.163) När intervjuguiden gjordes togs sex teman fram från teorin, dessa var, 

konfliktdefinition, typ av konflikt, gruppdynamik, konfliktmängd, ledarskap och effekter av 

konflikter som sedan intervjuguidens frågor utformades efter. Det första temat, 

konfliktdefinition, mynnade ut i frågor som rör, respondentens samt organisationens syn på 

konflikter. Dessa frågor följdes upp med frågor rörande arbetssätt vid konflikter. Temat rörande 

typ av konflikt tar upp frågor som, positiva och negativa aspekter av konflikter och vad 

konflikterna handlar om. Syftet med detta tema var att kartlägga typer och stadie av konflikter 

inom organisationen. Det tredje temat gruppdynamik tar upp frågor som rör hur respondenterna 

upptäcker konflikter och hur agerandet vid en konflikt ser ut. Syftet med detta tema och dess 

frågor var att kunna dra samband till teorin kring konflikthanteringsstilar samt se hur 

gruppdynamiken ser ut inom organisationen. Temat konfliktmängd ställer frågor kring 

mängden av konflikter och om det önskas att ha fler eller färre konflikter inom organisationen. 

Tanken med att ställa dessa frågor var att se om respondenterna medvetet strävar efter en 

optimal konfliktmängd. Ledarskapstemat tar upp frågor rörande konflikthantering och 

bakomliggande faktorer som påverkar hanteringen. Anledningen till detta tema var att få 

djupare insikt i respondentens konflikthanteringsstil och tillvägagångssätt vid en konstaterad 

konflikt. Temat effekter behandlade vad respondenten vill uppnå med sin konflikthantering.  

 

Anledningen till att en intervjuguide användes var för att formen för de stundande intervjuerna 

var semistrukturerade. Vid en semistrukturerad intervju används en lista av teman även kallad 

intervjuguide, som intervjun ska hålla sig till. Utefter dessa teman får respondenten svara fritt 

efter egna tankar. Fördelen med denna form av intervjutyp är att intervjuaren får en möjlighet 

att ställa följdfrågor och därigenom en ökad förståelse om svaren inte är tillfredsställande. En 

ytterligare fördel är att frågor kan förtydligas för att uppnå bästa möjliga svar efter de givna 

förutsättningarna och därigenom minska risken för missförstånd (Bryman & Bell, 2013, s.475). 
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För att underlätta vid transkribering och analys av materialet användes samma teman som 

användes i intervjuguiden. När intervjuguiden var färdigställd kunde arbetet med urvalet av 

respondenter fortskrida.   

 

Valet av respondenter har sin grund i studiens syfte. För att vara intressant som respondent var 

personen tvungen att vara någon form av chef som har ett visst personalansvar. En annan viktig 

aspekt vid valet av respondenter var att det skulle ha en uppfattning om konflikter och därför 

kunna bidra med intressanta tankar och idéer kring ämnet. För att komma i kontakt med 

tänkbara respondenter skickades ett mail ut till sju företag, dels i Örebro dels i Stockholm, för 

att komma i kontakt med chefer. Mailet innehöll en kort introduktion till uppsatsen samt vad 

syftet med intervjuerna var. I mailet fanns även en definition över hur begreppet konflikts 

definierades som något positivt i uppsatsen, eftersom begreppet konflikt kan ha negativ 

inverkan och därför skapa negativitet mot studien och mot viljan att delta. 

 

Som tidigare nämnts skickades förfrågningar ut till sju företag med förhoppning om att få 

intervjua chefer i olika chefsroller. I slutändan fick vi positiva svar från tre företag som kunde 

erbjuda intervjuer med en chef, alla på olika nivå med olika arbetssituationer. Eftersom det 

insågs att tre respondenter är få, togs därför beslutet att göra en djupare teorianalys och använda 

det empiriska materialet mer som illustrativa exempel.  Respondenterna i denna uppsats består 

av tre chefer med olika typer av ledande befattningar i företag inom retail-branschen. 

Respondenterna är i studien anonyma, anledningen till detta är att de ska kunna svara öppet och 

ärligt utan att skada sitt eget eller företagets rykte.  Respondent 1 arbetar som VD på företag A 

i Örebro, respondent 2 jobbar som avdelningschef på B i Stockholm och respondent 3 jobbar 

som personalchef på företag C i Örebro. Att respondenterna har olika chefsroller är en fördel 

då det skapar en möjlighet för jämförelse hur cheferna ser på konflikter utifrån deras respektive 

chefsroller. Valet av respondenter grundar sig i att de i första hand är chefer och i andra hand i 

att de har personalansvar och därför antas ha vana att hantera konflikter. Anledningen till att 

intervjuerna sker på tre olika företag är att det minskar risken för att få allt för lika svar från 

respondenterna, då det kan finnas satta riktlinjer för konflikthantering inom samma företag. 

Alla tre respondenterna i studien arbetar på olika hierarkisk nivå på olika företag, vilket leder 

till att varje respondent har sin unika chefsposition. Detta ger möjligheten att jämföra olika 

chefers syn på, samt arbetssätt med, konflikter i förhållande till arbetssituation. En positiv 

aspekt av att respondenterna har olika arbetssituation är att svaren blir spridda över ett vidare 

spann, något som inte varit möjligt om de haft samma position. Alla företag är som tidigare 
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nämnt aktiva inom retail-branschen, i övrigt finns det en skillnad företagen emellan då de har 

olika storlek och säljer olika produkter.   

 

Innan intervjuerna genomfördes testades att inspelningsutrustningen som användes fungerade, 

då en intervju som inte skulle kunna höras i efterhand inte hade varit till någon hjälp i arbetet 

(Bryman & Bell, 2013, s.484). Intervjuerna skedde på plats hos respondenterna i alla tre fallen 

i ett konferensrum. Anledningen till att det valdes att ha intervjuerna hos respondenterna var 

dels för att det är lättare för dem att passa in intervjun i sina scheman samt att det kan skapa en 

trygghetskänsla hos respondenterna. En nackdel med att ha intervjuerna på respondenterna 

arbetsplats kan vara att det finns störande moment, som till exempel kollegor som behöver tala 

med respondenten under intervjun. Detta är dock något som denna studie var skonade ifrån. 

Alla intervjuerna skedde med tre personer på plats, två stycken som i första hand sköter frågorna 

och konversationen och en tredje som hade rollen som sekreterare, där den personen skriver ner 

viktiga saker men samtidigt kan flika in med följdfrågor om det behövs. Nackdelen med att ha 

tre personer som deltar i intervjun kan vara att respondenten känner sig utfrågat eller pressad, 

speciellt då konflikter kan vara ett känsligt ämne. För att överbrygga denna risk försökte vi 

skapa en avslappnad miljö för respondenten, detta gjordes genom att samtalet inleddes med 

småprat om hur det går i skolan, planer för sommaren och så vidare. Efter de inledande sociala 

samtalen sattes, efter godkännande av respondenterna, inspelningen på och intervjun kunde 

börja. Under intervjuerna följdes intervjuguiden efter bästa förmåga med vissa avvikelser i form 

av följdfrågor för att få djupare svar eller vidare förklaringar kring respondenternas 

tankegångar. Alla intervjuer avslutades med att fråga om respondenten hade något mer att 

tillägga, detta för att få med avslutande tankar eller något som missats under själva intervjun. 

De inspelade intervjuerna transkriberades senare samma dag. Detta gjordes för att ha intervjun 

färskt i minne när transkriberingen gjordes och genom det underlätta processen. Förklaringen 

till att intervjuerna spelades in var för att respondentens exakta val av ord fångas upp, hade 

enbart anteckningar förts är risken stor att respondentens egna uttryck och fraser inte fastnat i 

anteckningsblocket. (Bryman & Bell, 2013, s.484). 

 

För att transkribera intervjuerna användes de tidigare skapade teman som fylldes med nyckelord 

från varje intervju. Nyckelorden användes sedan till att göra en kodning för att kunna jämföra 

respondenternas svar och sedan kunna se likheter och skillnader mellan respondenterna. 

Därefter valdes de svar som var mest relevanta för denna studie från intervjuerna ut för att skapa 

empiriavsnittet. I empirin lyfts citat som kändes viktiga att framhäva för att skapa en tydlig bild 
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kring vad respondenterna hade för åsikter. Den empiriska analysdelen är integrerad i 

empiriavsnittet och detta är gjort av anledningen att ge ett bättre flyt i läsningen där läsaren inte 

behöver hoppa mellan teori, empiri och analys för att förstå sammanhanget. Analysen gjordes 

genom att använda den kodning som gjorts där likheter och skillnader mellan vad som skrivits 

i teorier samt sagts i intervjuer jämförs. Detta gjordes för att kunna ge så bred bild av hur 

respondenterna ser och arbetar med konflikter i förhållande till hur teorin beskriver konflikter 

och hanteringsförloppet. 

 

3.5 Trovärdighet och pålitlighet 

Vid en kvalitativ studie är extern- reliabilitet och validitet svårt att applicera. Detta då det är 

svårt att återskapa den miljö där forskningen har skett (reliabilitet) samt att det finns svårigheter 

att generalisera en kvalitativ studie (validitet). I och med att respondenternas svar skall 

användas som illustrationer för det teorin säger minskar svårigheterna i att replikera studien. 

Det går inte att göra exakt samma då de är svårt att använda samma respondenter, då de är 

anonyma, men det går att använda samma teori och sedan applicera den på andra respondenter 

och låta dem illustrera likheter och skillnader med vad teorin säger.  

 

För att uppnå en större pålitlighet har ett metodavsnitt skapats där arbetsgången beskrivits vilket 

gör det lättare att göra liknande studie genom att följa arbetsgången. I metodavsnittet finns 

redogörelser för bland annat studiens urval, design, intervjuguide, datainsamling och analys. I 

och med att alla intervjuer finns transkriberade finns möjlighet till att granska samt gå över hela 

datamaterialet ytterligare gånger för att säkerställa att rätt tolkningar gjorts (Bryman & Bell, 

2011, s. 405). 

 

I och med svårigheterna att uppnå extern- reliabilitet och validitet finns det ett behov av att 

uppnå en grad av trovärdighet. Detta görs genom att alla respondenter får ta del av samma 

bakgrundsinformation om studien. Andra åtgärder för att öka trovärdigheten är att frågorna som 

ställs är tydligt utformade för att inte skapa förvirring eller missförstånd samt att frågorna som 

ställs har en tydlig grund i teorin för att ge en illustrativ bild av teorin (Bryman & Bell, 2011, 

s. 404). 

3.6 Metodreflektion 
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Eftersom att respondenterna används för att illustrera det teorin säger i större utsträckning än 

att ge svar på hur konflikter fungerar och hur om det överhuvudtaget finns positiva effekter blir 

urvalet av respondenter inte lika avgörande. Att respondenterna är från tre olika organisationer 

ger tre olika kontexter vilket är till nytta då teorin som intervjuerna ska jämföras med är tagen 

från olika kontexter. Detta ökar möjligheterna att förklara skillnader och likheter mellan olika 

kontexter.  

 

Respondenterna har liknande svar på frågan om hur de definierar en konflikt, definitionen som 

uttalats är väldigt lik den klassiska. För att kunna få ut något mer givande svar borde frågorna 

ha tagit upp begrepp som målkonflikt samt arbetssätt för att få in dimensionen som kritiserar 

den klassiska definitionen och då kunna se vilken av definitionerna som respondenterna faktiskt 

har. Vid varje intervju nämndes hur definitionen av konflikt är gjord i studien, detta kan ha 

påverkat respondenternas syn och deras sätt att definiera konflikter. Anledningen till att en 

definition förklarades innan intervjun var att konflikter är något som kan vara negativt laddat 

och för att överbrygga denna negativitet kring ämnet förklarades att konflikter var något som 

ses som positivt i studien. Detta tillvägagångssätt kan mycket väl minskat respondenternas 

negativitet som finns kring konflikter men det kan även ha lett till att respondenterna ger en 

definition som är påverkad av hur konflikter definierats i studien. 

 

Eftersom konflikter är ett ämne med dåligt rykte (Tjosvold 2008) kan det innebära att de är 

känsligt för chefer att tala öppet om dem. Detta är något att beakta och ställa sig frågan i vilken 

grad respondenterna säger hela sanningen eller om de i vissa fall underhåller delar av den för 

att skydda sig själva, sina anställda eller sina organisationer.  Det kan även finnas en 

problematik i att det blir en viss svårighet för respondenterna att förhålla sig till ämnet konflikter 

då det kan variera i hur mycket man reflekterar om ämnet och närhet i tid till senast man stötte 

på det. Detta kan leda till att personer som har reflekterat mer kring konflikter och har något att 

relatera till närmare i tid ger en bild av hur de själva arbetar. Personer som inte reflekterat över 

konflikter samt ej har något i närtid att relatera till kanske snarare beskriver hur de vill arbeta 

med konflikter. 
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4. Illustrativ empiri och analys 

Nedan följer ett avsnitt som syftar till att ge en illustrativ bild av hur tre chefer arbetar med 

konflikter hur hanteringsprocessen ser ut samt om det finns positiva effekter att utvinna. 

 

Respondent 1 (R1) är VD för ett svenskt dotterbolag i en internationell familjekoncern som har 

sitt huvudsäte i Tyskland. R1 har haft sin position i 18 år då R1 var med och startade upp det 

svenska dotterbolaget. Företaget omsätter cirka 250 miljoner kronor om året och har 87 

anställda i Sverige som är indelade i tre sektioner, en för privatmarknaden, en för 

företagsmarknaden och en för lagerverksamheten, där varje sektion har en chef som har hand 

om den dagliga verksamheten. 

 

Respondent 2 (R2) är avdelningschef på ett större svensk företag. R2 är chef över 6 anställda 

och ingår även i ledningsgruppen för sin enhet där personen har gemensamt ansvar över cirka 

50 medarbetare. Respondentens huvudsakliga arbetsuppgifter är att coacha sina medarbetare 

upprätta försäljningsstrategier, utföra inköp samt utöva en del logistiskt arbete för att få varor 

att nå kund. 

 

Respondent 3 (R3) är personalchef för ett dotterföretag i en stor internationell koncern, som 

även den har sitt ursprung i Tyskland. R3 har arbetat på sin post i två år och innan det som 

personalchef på ett större svenskt företag i sju år. I Sverige har företaget 375 anställda och 

omsatte år 2014 över en halv miljard. Som personalchef ansvarar R3 för alla sorts frågor som 

kan dyka upp rörande personalen. 

 

4.1 Chefers definition av konflikt 

R1 ser på konflikter som något som kommer av att personer har olika meningar eller att de 

anställda inte gör det de ska göra. Konflikter är något som är bra då man diskuterar sina 

meningsskiljaktigheter och genom detta kommer fram till vad som är bäst för företaget. R1 

menar att ha delade meningar bara är positivt genom att det lyfter upp saker till ytan. Genom 

att saker lyfts till ytan och problemen diskuteras utvecklas organisationen enligt R1. 

Organisationen har inget uttalat arbetssätt för att hantera sina konflikter men man försöker lösa 

konflikterna löpande när de dyker upp. För att lyckas med detta är det viktigt för R1 att lyssna 

på sina arbetskollegor.  
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“Det här att ha delade meningar är inget negativt eller problematiskt, 

det är jättebra, för då för man ju upp saker till diskussion” Respondent 

1 om sin syn på konflikter. 

 

R2 beskriver konflikt som ett missförstånd där två individer inte förstår varandra, det kan dels 

bero på att man inte tycker om den andra personen men det kan också betyda att det finns 

bristande kommunikation och att det då blir missförstånd. Det kan även ge utlopp för att 

individer verbalt går till attack mot varandra eller att de använder fysiska 

medel.  Organisationen som R2 arbetar i har inga direkta direktiv om förhållningssätt till 

konflikter men de anställda cheferna får gå utbildningar där de lär sig att identifiera situationer 

som behöver hantering. Samt att de använder sig av medarbetarsamtal där de enskilda 

individerna får ge uttryck för sina tankar och idéer om sin arbetssituation. 

 

Den syn R3 har på konflikter är att en konflikt är personer som har skilda åsikter om någonting, 

att personer inte fungerar ihop, eller att det rör sig om ett missförstånd. En konflikt handlar 

enligt R3 om att två eller fler parter inte kommer överens. Utöver detta tillägger också R3 att 

det inte behöver vara dåligt. Inom organisationen på företaget R3 arbetar på finns det ingen 

speciell process som företaget arbetar med för att ta hand om och lösa konflikter. 

Konflikthantering är enligt R3 en del av ledarskapet, som ledare måste man kunna hantera 

konflikter på olika nivåer i det dagliga arbetet. Ordet konflikt i sig är negativt laddat vilket då 

innebär att ledare avskräcks från att ta tag i konflikter då de anses vara någonting dåligt.  

 

“Det finns mycket man kan få ut av en konflikt, så vi som ledare behöver 

se det som någonting positivt och utvecklande istället för någonting 

negativt och destruktivt.” R3 förklarar sin syn på konflikt. 

 

I teorin definierar Tjosvold konflikter som ett resultat av oenigheter, olika målsättningar eller 

helt enkelt att man inte är överens om något. Tjosvold beskriver även att det finns kritik mot 

den klassiska definitionen som kan tilläggas nämligen att även samma mål kan leda till 

konflikter (Tjosvold 2006). Jämförs teorin med vad respondenterna säger så ser man att alla tre 

definierar konflikter på ett liknande sätt som Tjosvold. Nämligen att konflikter är att: “personer 

har olika meningar” (R1), “individer inte förstår varandra” (R2) och “personer har skilda 

åsikter” (R3). Detta är ett tecken på att den klassiska definitionen är densamma som 
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respondenternas definition. Anledningen till att respondenternas definitioner är så lika den 

klassiska beror på att den har skapats på grund av hur den större massans syn på konflikter är, 

så det är inte överraskande att respondenterna ser på den på samma sätt. Trots de olika 

chefsrollerna hos respondenterna ser de på konflikter på samma sätt vilket kan ha att göra med 

att de inte reflekterar djupare kring konflikter. 

 

“En konflikt handlar om att några inte är överens om någonting. Det 

behöver inte vara dåligt, det kan handla om missförstånd.” Respondent 

3 ser på konflikter enligt den klassiska definitionen. 

 

Både R1 och R3 nämner konflikter som något som kan utveckla en organisation att R2 inte gör 

det kan ha med att de konflikter R2 får ta hand om på sin arbetsplats är mer bråk än konflikter 

som kan leda till att organisationen utvecklas. Intressant är även att R3 talar om att konflikt som 

ord är negativt laddat men att det är viktigt som ledare att se förbi detta och istället se konflikter 

som något utvecklande. Detta är något som R1 slår fast genom att nämna att konflikter inte alls 

är negativt utan man utvecklas genom att lyfta saker till ytan. Att ingen av de tre 

organisationerna har ett uttalat sätt att hantera konflikter tyder på att precis som R3 säger att det 

är en del i ledarskapet att kunna hantera konflikter.  

 

4.2 Typ av konflikt samt positiva och negativa effekter 

Konflikterna på företaget kan röra många olika saker, det kan vara allt från vilka arbetstider 

man ska ha till vilket arbetssätt som gäller. Är det mindre saker ska cheferna för respektive del 

i företaget kunna lösa det. Men det kan bli så att de mindre konflikterna hamnar hos R1 ändå 

för det är något som kan få ekonomiska effekter för företaget eller för att det är något R1 har 

stor erfarenhet kring. Diskussionerna mellan de anställda varierar i mängd, ibland flyter allt på 

och alla gör det som de ska och det är i stort sett inga problem. Ibland är det perioder där 

konflikterna är fler och då får man ta tag i det för att inte tappa effektivitet menar R1. 

 

R1 tycker det är viktigt med en öppen dialog och försöker alltid vara öppen för diskussion med 

de anställda, R1 har alltid dörren öppen. Anledningen till detta är att R1 tycker det är positivt 

att konflikter skapar dialog för att man ska kunna diskutera och skapa lösningar på 

meningsskiljaktigheter och genom detta ett effektivare arbetssätt. R1 menar att det dagligen är 

småsaker som ventileras för att det inte ska bli något större som kan hämma det dagliga arbetet, 
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genom detta utvecklas organisationen ständigt. Det som R1 ser som en fara med konflikter är 

att man lägger locket på och att det blir ett undertryckt missnöje samt att det är något som 

organisationen kommer lida av i längden. R1 menar även att det kan skapa osäkerhet hos de 

anställda vad det är som gäller om man inte löser konflikterna. Till exempel om någon inte 

sköter sig och man låter det gå kan det göra att de anställda blir osäkra på vad man får göra och 

inte. Därför är det viktigt att man tar upp saker när osäkerhet uppdagas. Trots sin övervägande 

positiva syn på konflikter är R1 medveten om att alla inte alltid accepterar lösningen på en 

konflikt. 

 

Respondent 2 beskriver att det som de anställda har mest konflikter kring är arbetssätt, det ter 

sig vara på detta sätt då de är i en säljande organisation och att det som personalen prioriterar 

främst är vem som har sålt mest och detta skapar konflikter för att det finns mer än bara säljande 

arbetsuppgifter. R2 beskriver vidare att i sin situation som chef kan göra ett val, antingen går 

R2 som chef in och bestämmer exakt hur det ska vara och hur arbetsuppgifterna ska fördelas 

eller så försöker man göra så att alla de anställda är delaktiga i processen till att förändring ska 

ske. R2 vill skapa en känsla av delaktighet hos de anställda och inte vara den personen som 

delegerar arbetsuppgifter utan vill skapa ett samarbete. 

 

“Jag vill att dem ska ha åsikter, jag vill att dem ska ha idéer, 

engagemang för att utveckla sig själva och min avdelning, de har oftast 

många jättebra idéer om arbetssätt som inte jag kan upptäcka för att 

jag sitter inne på kontoret med det administrativa arbetet och då sitter 

ju de anställda på kunskapen.” Respondent 2 talar om hur olika åsikter 

kan utveckla både individer och organisationen. 

 

En positiv aspekt som R2 uttrycker om konflikter är att det vid rätt hantering kan utveckla 

individer och att exempelvis personer som inte varit goda arbetskollegor, har en konflikt som 

löses på ett bra sätt sedan blivit goda arbetskollegor och utvecklat det egna samarbetet. Negativa 

aspekter av konflikt är att det ofta leder till mycket negativt prat och att personer som är inne i 

en konflikt kan söka medhåll från andra individer inom gruppen för att skapa större oförståelse 

mot den andre partens argument och ide och att detta påverkar både arbetsklimat och resultat. 

 

De typer av konflikter som når R3 i sin roll som personalchef är för det mesta personliga 

konflikter som skapats av missuppfattningar, men tillägger också att alla konflikter inte hamnar 
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på R3:s bord. Det som ligger bakom dessa missförstånd ligger i att en person inte ser helheten, 

att en chef inte varit tillräckligt tydlig i sin information till sina underordnade eller att någon är 

missnöjd då en annan anställd fått något som den inte fått. Om man inte tar tag i konflikterna 

menar R3 att en liten sak kan blåsas upp till något stort. Det finns många som tycker att ledaren 

borde gör på ett visst sätt och R3 poängterar här att detta inte är något unikt för just detta företag 

utan att det finns i alla organisationer. Företaget som R3 arbetar på är en säljorganisation som 

har över 220 fältsäljare, för R3 är det viktigt att dessa säljare lägger alla sin energi på att sälja 

och inte på konflikter som härrör ur ett missförstånd. 

 

Några positiva effekter av en konflikt är enligt R3 att det genom en löst konflikt kan komma ett 

lärande och en ökad förståelse för varandra. Genom att personer inom organisationen lär sig av 

varandra ger detta en utveckling som är bra. En konflikt är något som enligt R3 tar mycket 

energi och kostar mycket pengar för en organisation. Konflikter som inte hanteras kan bli 

kostsamma då de sliter på personerna i konflikten, ledaren och det kan också få en negativ 

påverkan på resultatet. En infekterad konflikt kan leda till sjukskrivning, något som då är en 

förlust både för företaget och den sjukskrivne. Konflikter tar inte bara energi från de inblandade 

parterna utan även från personer som inte från början är inblandade i konflikten kan bli 

drabbade av en konflikt. 

 

När det kommer till positiva effekter av konflikter är de svar som respondent 2 och 3 ger 

nästintill identiska, svaren från de båda har nyckelorden förståelse, tydlighet och utveckling. 

Även respondent 1 talar om att en positiv effekt av en konflikt kan vara ett utvecklande av 

affärsverksamheten, vilket kan tolkas tillhöra samma kategori som de övriga respondenternas 

svar om utveckling som en positiv effekt. Respondent 1 pratar i intervjun om en ökad öppenhet 

som en positiv effekt, detta kan jämföras med de övriga respondenternas svar om en ökad 

förståelse för varandra. Således finns det många likheter mellan respondenternas syn på positiva 

effekter av konflikter. 

 

När respondenterna svarade på frågor kring negativa effekter av konflikter fanns även här stora 

likheter i deras svar. Likheterna var stora även om ordvalen skiljde sig något, R2 och R3 pratade 

om att det var direkt kostsamt med konflikter som inte hanteras, medan R1 uttryckte det som 

något som skadar organisationen. Något som är kostsamt kan vara kostsamt både på en 

ekonomisk nivå men också på en psykisk och fysisk nivå för de anställda, detta är då något som 

skadar organisationen. En likhet i respondenternas svar gick även att se då R1 svarade att ett 
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undertryckt missnöje kan uppstå, R2 svarade att ryktesspridning och med detta ett försämrat 

arbetsklimat samt R3 svar om att konflikter kan vara energikrävande för organisationen. Alla 

dessa effekter är sådana som skadar organisationen och hämmar dess utveckling, något som 

Jacobsen och Thorsvik skrev om (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 205ff). R2 talade även i termer 

som kan jämföras med Jacobsen och Thorsviks beskrivning för en känslomässig och 

manifesterad konflikt där bland annat ryktesspridning används som ett verktyg för att förstöra 

för den andra parten i konflikten. Detta stämmer överens med det som Tekleab et. al (2009) 

skrev om att konflikter behöver lösas i ett tidigt stadium för ge positiv effekt. De negativa 

effekterna som beskrivits av respondenterna kan kopplas till det som beskrivs som personliga 

konflikter.  

 

Den övergripande tolkningen av de svar som respondenternas gav kring vilken typ av konflikter 

som de upplever finns på företaget är att de flesta konflikter handlar om roller. Att de anställda 

inte vet vilken roll de har, kanske inte har fått all eller rätt information om vad som förväntas 

av dem och hur saker ska göras. Dock kan en skillnad göras i vilka konflikter som når 

respondenterna då R3 hanterar konflikter som har sin grund i missuppfattningar eller är av 

personlig karaktär, något som kan bero på dennes roll som personalchef. Den konflikttyp som 

kan identifieras hos alla respondenterna är den som av Maltén kallas strategikonflikt, där 

konflikten kommer ur oklarheter hur arbetet ska utföras. Även kommunikationskonflikter kan 

identifieras, främst hos de svar som R3 givit. Då respondenterna innehar olika positioner på 

sina företag har de olika förutsättningar för att kunna identifiera konflikter. R1 och R2 har mer 

direkt kontakt med de anställda och kan därför identifiera och hantera konflikterna i ett tidigt 

stadie innan de övergått till känslomässiga konflikter. R3 blir i sin roll som personalchef 

involverad i konflikter som inte kunnat hanteras enbart av de regionchefer som finns på 

företaget, detta kan leda till att R3 får en bild av konflikter som något negativt då de konflikter 

som når respondenten ofta kan vara mer infekterade än vid stadierna latent konflikt och 

oenighet.  

 

4.3 Konflikthantering, gruppdynamik och kultur  

R1 får reda på alla konflikter på något sätt, en stor del i detta ligger i att R1 går runt i 

verksamheten och pratar med alla. R1 menar konflikter snabbare kommer till ytan “bakvägen” 

än att de kommer via en av gruppcheferna och att det därför är viktigt att man är lyhörd som 
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chef. R1 gör en uppdelning i större och mindre konflikter. Där de mindre konflikterna på andra 

avdelningar hanteras av enhetscheferna men att större konflikter från andra avdelningar 

kommer till honom.  När R1 fått reda på att något inte är helt korrekt, till exempel att någon 

inte sköter sina arbetsuppgifter eller att något tar för lång tid, tar R1 upp det med den ansvarige 

och försöker lösa problemet. R1 tycker det är viktigt att agera i konflikter och därför väljer R1 

alltid att agera. Detta då företaget kan bli lidande av att det drar ut på tiden med en lösning samt 

att R1 vill se till att det är en bra arbetsmiljö samtidigt som R1 har ett resultatansvar och inte 

vill att konflikter ska gå ut över effektiviteten samt det ekonomiska resultatet. 

 

“Ofta kommer saker upp snabbare bakvägen än ordinarie vägen” 

Respondent 1 om hur konflikter tas upp inom organisationen. 

 

R2 delar upp konflikter i större och mindre konflikter, där det vid större konflikter tenderar att 

vara så att de anställda kommer till R2 men mindre konflikter oftast kommer via en annan ledare 

inom organisationen och att R2 får komma till konflikten. En problematik som R2 uttrycker 

kring detta är att det ibland finns personliga anledningar till att de större konflikterna inte 

kommer till R2, det kan bero på att den anställda har för hög självrespekt för att ta hjälp. R2 

beskriver vidare att R2 väljer att gå in i konflikter när de börjar urarta och det leder till att de 

anställda inte utför de arbetsuppgifter de blivit tilldelade. När det kommer till mindre konflikter 

säger dock R2 att det kan vara bättre att inte agera då det kan leda till att konflikten förstoras 

till något större än vad den egentligen är när R2 som chef väljer att gå in och agera.  

 

Eftersom R3 arbetar på huvudkontoret för en större organisation som finns över hela landet blir 

R3 mest involverad i större konflikter som regioncheferna inte klarat av att hantera själva eller 

behöver stöd för att kunna hantera. Annars är det regionchefernas uppgift att hantera de mindre 

konflikterna. R3 går in i konflikterna när en kontakt görs från en regionchef eller en anställd 

och väljer därför inte när den ska gå in i en konflikt, R3 agerar när den blir kontaktad men är 

noga med att inte gå över huvudet på någon. Rollen som R3 har i konflikthanteringen på 

företaget är att i första hand “coacha” de övriga cheferna, men skulle det vara en väldigt 

segdragen konflikt som inte fått någon lösning kan R3 gå in och säga att man ska göra på ett 

visst sätt.  
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Det visar sig ganska tydligt att de tre respondenterna inte har exakt samma tillvägagångssätt 

vid hantering av konflikter och hur konflikterna kommer till ytan på arbetsplatsen. Detta dels 

beroende på att de har olika befogenheter där R3 inte har direkt koppling till konflikten förens 

den når ett kritiskt stadium. De andra två respondenterna arbetar närmare konflikterna och 

upplever att konflikterna når ytan på olika sätt beroende på om de är stora eller små. Det som 

gör det än mer intressant är att R2 upplever att de anställda kommer till R2 vid större konflikter 

när R1 anser att de större kommer från andra chefer. Detta kan ha sin förklaring i hur de väljer 

att gå in och agera i konflikter där R2 inte väljer att gå in vid mindre konflikter och därmed 

skapar ett klimat där de anställda väljer att inte ta upp mindre konflikter med chefen och att det 

då har skapats ett normbildande beteende där de anställda löser mindre konflikter själva. Detta 

tillvägagångssätt kan liknas med den undvikande ledarstilen som Thomas och Kilmann tar upp. 

Denna ledarstil är lämplig att använda för att inte förstora något litet vilket även R2 uttrycker 

(Thomas & Kilmann, 1974). Att respondent 1 alltid får vetskap om de mindre konflikterna kan 

ha sin grund i att de anställda har vant sig vid att R1 alltid går in och agerar och att det därför 

ter sig mer naturligt för R1:s anställda att uttrycka sina tankar även vid mindre konflikter. Detta 

är någonting som styrker Feldmans teori om att det chefer säger ofta blir normbildande för en 

organisation. (Feldman, 1984, s. 47-53). Även Jacobsen och Thorsviks teori kring att mängden 

av konflikter inom en organisation styrs av hanteringen kan styrkas då beroende på hur du 

hanterar konflikter styr hur mycket konflikter som kommer till ytan. (Jacobsen & Thorsvik, 

2008, s. 205ff). 

 

Det som går att konstatera är att det skiljer sig mellan respondenterna både i hur de väljer att 

agera vid konflikter men också hur de får vetskap om konflikter inom organisationen. Om detta 

beror på att de har olika arbetsuppgifter eller om detta är en konsekvens av hur de olika cheferna 

väljer att agera och att detta i sin tur påverkar gruppnormer och dynamik, kan denna studie ej 

direkt förklara. Dock kan ett vagt samband ses men ej förklara vad det är som skapar sambandet. 

 

4.4 Konfliktmängd 

R1 menar att mängden konflikter går i perioder, ibland är det lugnare, ibland är det perioder 

med fler konflikter. R1 upplever att det är lagom med konflikt på arbetsplatsen, R1 tycker att 

de har en väldigt bra arbetsmoral som läget är just nu. R1 säger dock att ibland kommer saker 

upp på medarbetarsamtal som R1 gärna sett kommit upp tidigare. En anledning till att saker ej 
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tas upp trots öppenheten tror R1 kan bero på sin VD-roll, även om R1 inte ser sig själv som 

någon som bara sitter och bestämmer utan snarare någon som gör sitt jobb precis som alla andra.  

 

R2 vill ha mindre åsikter kring de saker som inte går att påverka, där beskrivs lön som ett 

fenomen då de anställda har åsikter kring detta men företaget går under kollektivavtal och inte 

har möjlighet att påverka de anställdas löner. R2 förklarar detta med att de har mycket personal 

som är yngre och att de inte alltid har medvetenhet kring vad ett kollektivavtal innebär. 

Generellt sett vill dock R2 ha mer åsikter kring det som går att påverka, allt som kan utveckla 

och göra dem bättre. 

 

“Sen är det ju så att inga idéer är dåliga utan det är bara att vissa idéer 

som inte passar oss” Respondent 2 förklarar att så länge konflikterna 

rör arbetssätt kan det inte vara för många. 

 

R2 beskriver att det kan handla om resurser, plats, personalstyrka som gör att vissa idéer inte 

är genomförbara. Viktigt för R2 är att man förklarar det ordentligt så det inte uppstår en konflikt 

mellan R2 och den anställda, för att de tycker att R2 inte lyssnar eller accepterar vad de anställda 

tycker.          

 

R2 tycker sig även se ett samband när konfliktmängden ökar respektive minskar och där 

beskriver R2 att det tenderar att vara mindre konflikter när det börjar närma sig sommar och 

semestertider då de anställda ofta har något att se fram emot och att konfliktmängden då 

minskar. Detta för att sedan öka något mot hösten då de anställda kanske inte har riktigt lika 

mycket energi när de tar sig till jobbet och att detta ökar konfliktmängden.           

 

R3 har inte någon uppfattning om hur många konflikter som totalt finns inom organisationen 

då enbart ett fåtal av dessa konflikter hamnar på R3:s bord. I ett dagligt arbete finns det alltid 

personer som tycker att arbetet borde göras på ett annat sätt eller ifrågasätter gamla inarbetade 

rutiner och detta är något som enligt R3 ofta sker vid nyanställning. Detta är något som företaget 

R3 arbetar för har i åtanke vid nyanställning, att försöka få in personer som kanske har en annan 

syn på saker och genom detta kan utveckla företaget vidare. Konflikter i utvecklande mening 

menar R3 finns inom företaget men att det skulle kunna vara fler. 
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“I ett dagligt arbete finns det alltid personer om tycker att man ska göra 

på ett annat sätt eller ifrågasätter det arbetssätt som man har haft länge, 

oftast sker detta vid nyanställning.” Respondent 3 om hur nyanställning 

är ett sätt att få in nytänkande. 

 

Det kan ses en koppling mellan R1 och R2 där de båda beskriver att konfliktmängden kan 

variera över tid och att det går i perioder när det är fler eller färre konflikter. R3 beskriver att 

nyanställning ofta leder till att det kommer in nya personer som kan ifrågasätta det befintliga 

arbetssättet och att det kan öka konfliktmängden. Detta är något som även förklaras inom 

gruppdynamiksteorin, som säger att nya personer som kommer in i en grupp för med sig tidigare 

normer och värderingar som kan påverka den nya gruppen, vilket även R3 beskriver att 

nyanställning gör (Feldman, 1984, s. 47-53). Teorin beskriver även att det är av vikt att det är 

rätt mängd konflikter och att dessa befinner sig i rätt stadie för att ha ett optimalt arbetsklimat 

(Tekleab et. al, 2009). Det tycks dock te sig en skillnad mellan teorin och empirin där 

respondenterna uttrycker att det är av större relevans vilken konflikttyp det är än vilken mängd 

eller vilket stadie konflikten befinner sig i. Det uttrycks av R2 och R3 att konflikttyper som rör 

arbetssätt kan öka och att detta skulle leda till något positivt. Då konfliktmängden varierar över 

tid kan ingen statisk optimal mängd konstateras och detta bör ge en antydan om att en optimal 

konfliktmängd är ständigt varierande.  

 

4.5 Ledarskap 

För R1 är det olika faktorer som spelar in när R1 ska hantera konflikter men att lyssna på bägge 

parter i en konflikt är något som R1 trycker på även om R1 menar att konflikthanteringen skiljer 

sig beroende på situation. Är det en stor konflikt eller handlar det om något som kan ge företaget 

stora kostnader handlar det om att sätta företaget först. Är det något som inte kostar lika mycket 

tycker R1 att det är viktigt att se till de anställdas bästa och därför agera i konflikten så att det 

ökar arbetsmoralen och trivsamheten på företaget. Även när det gäller att avgöra en situation 

mellan två parter ser R1 till vilka kostnader det kan ge företaget samt hur personalen kan tänkas 

reagera på lösningen och därefter agerar R1 för att göra det som är bäst för företaget och skapar 

positiv utveckling. R1 menar även att kultur spelar in i beslut som ska tas vid konflikthantering, 

det är svårt att bortse från något som byggts upp under ett antal år. Att kompromissa som lösning 

är inget R1 gör om det inte är så att det krävs en kompromiss. R1 säger att ibland är det de enda 

sättet att göra det bästa av situationen och att man får avväga om man ska kompromissa eller 
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inte. Dock kan inte R1 säga att man aldrig kompromissar för det gör man med allt från anställda 

till leverantörer, det handlar lite om vilket rykte man vill ha menar R1. Ibland krävs en 

kompromiss för att behålla ett positivt rykte. Det finns samtidigt fall då kompromiss inte är ett 

alternativ menar R1. Ett exempel på ett sådant fall är om två personer som jobbar mot samma 

mål men har olika åsikter om hur man ska ta sig till målet. Då anser R1 att den enda vägen att 

gå är att tala med de berörda parterna och hitta det som är bäst för företaget, samtidigt är det 

viktigt för R1 att inte en av parterna känner sig överkörd utan att den får känna att alternativet 

ändå var bra men inte räcker hela vägen. Detta för att hålla gott mod hos personalen och se till 

att de trivs på företaget. 

  

Vid konfliktlösning tycker R2 att det är viktigt att se till vad företaget står för, att man inte i sin 

konfliktlösning strider mot organisationens syfte och av denna anledning kan det vara viktigt 

att lägga sina personliga åsikter åt sidan. R2 berättar att det finns ett kulturplakat som säger att 

man ska vara ärliga och tillmötesgående något som R2 värderar i sin konfliktlösning. R2 tycker 

att det är viktigt att låta medarbetarna få komma fram till en lösning själva. 

 

“Jag försöker få dem att diskutera och komma fram till en lösning själva 

ibland behöver man sitta där och bara vara en profil och låta dem 

diskutera själva utan att säga någonting så löser de ju oftast det själva.” 

Respondent 2 beskriver att det är viktigt med de anställdas deltagande 

vid hanteringen av konflikter. 

 

Vidare beskriver R2 att sitt eget passiva deltagande kan leda till att de anställda är mer 

tillmötesgående än om de själva har en öppen diskussion. Det blir även viktigt att poängtera 

vad det är som är sakligt i frågan och “state the obvious” så de kan föra sin diskussion mot en 

lösning. R2 beskriver även att det är betydande att vara neutral som ledare i konfliktsituationer. 

Är det något som man som chef inte alls håller med om är det viktigt att ta den berörda personen 

enskilt och berätta hur det ligger till och varför det inte är det optimala alternativet vid detta 

tillfälle men också poängtera att det inte finns några dåliga idéer. R2 poängterar gång på gång 

hur viktigt det är att hålla det personliga planet utanför diskussionen för att det ska finnas en 

möjlighet att komma till en bra lösning. 
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“För blandar man in det personliga blir det oftast pannkaka av 

alltihop” Respondent 2 säger att det är viktigt att hålla det personliga 

utanför en arbetsplatskonflikt. 

 

R2:s tankar kring kompromiss är att detta inte är en lösning på en konflikt utan det är bara ett 

sätt att skapa nya framtida konflikter. Detta då det inte är någon av parterna som blir helt nöjd 

och att detta är något som kommer att tas upp vid framtida konflikter som ett argument för 

varför den ena eller andra parten ska få igenom sin ide vid det nya tillfället. R2 skiljer också på 

att göra en kompromiss och att de anställda kommer fram till en gemensam lösning. Vid en 

gemensam lösning så tar man det bästa av båda idéerna och skapar en ny ide men en 

kompromiss är att ta 50% av varje. 

 

Vid en konflikthanteringssituation är det viktigt att man ser till individernas känslor och att 

båda får gehör för sin åsikt. Strategin för R3 vid konflikthantering är att prata både med gruppen 

och personerna, ibland kan lösningen vara att göra gruppövningar tillsammans, ändra någons 

arbetsuppgifter eller position, att flytta fysiskt på någon eller att dela upp, alternativt ta bort 

arbetsuppgifter. Målet som eftersträvas vid en konfliktlösning är att uppnå ett bra arbetsklimat 

och en bra effektivitet. En positiv aspekt av en konflikt kan vara att en man kommer till insikt 

att en person borde göra något helt annat än vad den håller på med idag och kanske har 

understimulerade arbetsuppgifter. Då kan den personen flyttas eller få nya uppgifter som passar 

bättre och detta leder då till något utvecklande och förbättrande för organisationen. Av 

erfarenhet vet R3 att effekterna av en konfliktlösning kan delas upp på en kort- och en långsiktig 

förändring. Den kortsiktiga lösningen är den effekten som bli just då, men utmaningen ligger i 

att kunna bibehålla den lösningen i det långa loppet. En kompromiss kan ibland vara bra att 

använda, att man säger att den ena lösningen är bra på kort sikt och att man kan arbeta mot den 

andra på lång sikt. Det handlar om att lyssna och förstå så att den ena parten inte tappar intresset 

och motivationen, för det kan bli kostsamt. Vart annat år genomförs en 

medarbetarundersökning där de anställda får svara på en enkät, där kommer enligt R3 inte allt 

upp men där går att utläsa om en förändring fått permanenta effekter. Hur R3 tar sig an 

konflikter beror på hur konflikten har uppkommit. Är det en arbetsrättslig fråga blir lösningen 

styrd av vad som får och vad som inte får göras. Från början handlar det om att lyssna på alla 

parter och inte vara auktoritär direkt. Viktigt är att tänka på vad man vill ha ut av konflikten 

och hur vill man att det ska se ut och vara efter att den är löst. För att få högt i tak och ha ett 

klimat där konflikter kommer upp krävs att man inte duckar för olika åsikter, att man vågar 
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utmana varandra, har rätt processer och arbetssätt. Inom företaget finns det en central 

värdegrund som eftersträvas som går ut på passion och inspiration, något som ska uppmana de 

anställda till att tycka till och utmana, vilket i R3:s mening är någonting sunt. Värdegrunden är 

basen oavsett vart i företaget man befinner sig. För en ledare handlar det om att våga ta 

konflikten oavsett om den är tuff eller inte. Som medarbetare måste man våga tycka till och 

vara kreativ. En konflikt behöver inte vara negativ, men man måste ta tag i den för att få ut 

något positivt. 

 

Alla tre respondenterna tycker att lösningen som är bäst för konflikten beror på vilken typ av 

konflikt det är och vad den handlar om. En större skillnad är faktorerna som tas i beaktning vid 

en konfliktsituation. R1 pratar mycket om de ekonomiska faktorerna och vad som är bäst ur 

företagets synvinkel, om det är en konflikt om något som kostar mycket pengar annars ser R1 

till personalens bästa. Detta resultatorienterat tankesätt skulle kunna förklaras av R1:s roll som 

VD. Detta kan jämföras med R3 som har en betydligt mer personalinriktad roll och också då en 

mer personalinriktad syn på konflikthantering. Ett tecken på detta är att R3 nämner personalens 

känslor som något att ta hänsyn till, något de andra respondenterna inte gör. Det kan även 

anmärkas att trots sin personalroll strävar R3 efter att konfliktlösningen ska leda till en 

effektivare organisation, vilket tyder på att det finns en bakomliggande ekonomisk faktor i 

tankegångarna kring konflikthantering. R2 ser mer till att en konfliktlösning inte får strida mot 

företagets övergripande syfte. Att R2 har företagets syfte som en bakomliggande faktor i 

konfliktlösningsfrågor kan tänkas bero på organisatoriska skillnader hos respondenternas 

företag. 

 

I jämförelse med Thomas och Kilmanns ledarskapsteori faller alla respondenter in under den 

integrerande chefen om man ser till hur de oftast löser sina konflikter. Alla tre respondenter 

värderar de olika parternas åsikter för att finna den bästa lösningen både för parterna i konflikten 

och för organisationen i stort. R1 visar dock tecken på att i vissa fall kommer de ekonomiska 

avgöra en konflikt, detta kan liknas med den dominerande chefen som sätter sina egna intressen 

före de anställdas. I detta fall är de egna intressen det ekonomiska ansvaret som R1 har för 

företaget som VD. (Thomas & Kilmann, 1974). Det som nämns ger en antydan om att det är det 

transformativa ledarskapet, att anpassa sitt ledarskap efter situation, är det bästa alternativet 

vilket även Hendel et. al (2005)s studie resulterat i. 

 

Teorin om ledarskap i konflikter säger att kompromisser är ett sätt att slippa störning i 
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verksamheten samt om man vill en temporär lösning (Thomas & Kilmann, 1974). Att använda 

kompromiss som konflikthantering är något som både R1 och R3 ser som något som kan 

behövas i vissa situationer medan R2 anser att en kompromiss inte är en lösning på en konflikt 

utan ett sätt att skapa en framtida konflikter. Intressant här är R2:s svar att en kompromiss inte 

är en lösning utan ofta leder till en ny konflikt. R3 använder som ovan nämnt kompromisser 

men skiljer på lång och kort sikt, där kompromiss enbart är en lösning på kort sikt vilket 

överensstämmer med teorin. Sammantaget för alla respondenter är att de i grunden är 

integrerande chefer och att de anpassar sitt ledarskap efter situation. 
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5. Diskussion och slutsats utifrån empiriskt material 
 
Det som studien har resulterat i är att visa hur konflikter kan få positiva effekter och hur chefer 

kan agera för att uppnå dessa. Studiens empiriska syfte var att ge en illustrativ bild av hur chefer 

ser på och arbetar med konflikter. Det finns en antydan om att beroende på hur mycket kontakt 

och interaktion med de anställda en chef har ges denne möjlighet att upptäcka konflikter i ett 

tidigare stadie. Gällande optimal konfliktnivå visar studien att konfliktmängden kan variera 

över tid och att arbetande chefer ser konflikter beroende på vilken typ de är av snarare än vilket 

stadie de befinner sig i. Chefer har en vetskap om de vill ha fler eller färre konflikter men det 

ter sig dock tveksamheter om medvetenheten kring vad en optimal konfliktmängd skulle vara, 

snarare en vetskap om vad som är för få eller för många konflikter.  

 

Den syn cheferna har på konflikter och konflikthantering är att de vid en konflikt ska agera 

skadeeliminerande och att anpassa sitt agerande efter varje situation. Det centrala sättet för att 

hantera konflikter enligt respondenterna är att vara integrerande, kommunicera och vara öppen 

i sin hantering av de anställda och konflikterna dem emellan. Genom att delta och hantera 

konflikter sänder chefen signaler till de anställda om vilka frågor chefen värderar, dessa frågor 

tenderar att bli normbildande för gruppen att tas upp i framtiden. Normbildande i den mening 

att de konflikter som chefen hanterar kommer även de anställda att delge chefen med i 

fortsättningen. 

 

Slutsatsen av det empiriska materialet i denna studie är, för att få det chefer anser vara rätt 

konflikttyp och rätt konfliktmängd inom organisationen krävs det att chefen agerar i 

konfliktsituationer som av chefen bedöms vara av rätt karaktär. Detta för att då uppmana de 

anställda att ta upp liknande konflikter i fortsättningen och genom detta få rätt konfliktmängd 

och typ av konflikter inom organisationen.  
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6. Övergripande slutsats och förslag på vidare studier 
 

Syftet med studien var att undersöka positiva effekter av konflikter, detta är något som, genom 

diskussionen av den teoretiska referensramen, kan bekräftas. Konflikter kan genom hantering 

bidra till positiva organisatoriska effekter. De positiva effekterna som kan uppnås är, 

effektivitet, samarbete och innovation. Ett ytterligare samband som bekräftas är att grupper 

påverkas av konflikter och att hanteringen påverkar vilka konflikter som kommer till ytan i 

framtiden. 

 

Studiens andra syfte var att ge en bild av hur chefer hanterar konflikter. Cheferna i denna studie 

har haft en positiv bild av konflikter samt talar om hur viktigt det är med öppenhet, att man är 

anpassningsbar och för en dialog för att kunna hantera konflikter så att positiva effekter kan 

uppnås. 

 

Studien har resulterat i att bekräfta att konflikter kan ha positiva effekter på organisationer 

genom hantering. Till skillnad från de slutsatser Vännesköld och Forsman kom fram till att 

konflikter ska förebyggas kan det i denna studie konstateras att konflikter är något som ska 

aktivt hanteras snarare än förebyggas. Detta eftersom konflikter är något som alltid kommer att 

uppstå, som Tjosvold skrivit “To work in an organization is to be in conflict” (Tjosvold, 2008). 

 

Förslag på vidare forskning är att genomföra en kvantitativ undersökning inom området 

konflikthantering för att kunna ge styrka till sambanden. Det är även av relevans att se till 

medarbetarperspektivet för att se vad cheferna säger att de gör och jämföra med hur det faktiskt 

gör. På detta sätt även se om de upplevda, välhanterade konfliktsituationerna uppfattas på 

samma sätt både av medarbetare och chefer. 
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Bilaga  

 

Intervjuguide  

Demografiska frågor 

 Namn (kommer ej användas i studien) 

 Position i företaget 

 Hur länge har du arbetat inom företaget och på din nuvarande position 

 Antal anställda i organisationen  

Intervjufrågor  

 Hur ser du konflikter 

 Hur ser organisationen på konflikter? 

 Arbetar ni på något speciellt sätt med konflikter? 

 Har du/ni några speciella direktiv? 

 Vad anser du vara positivt med konflikter? – 

o Exempel? - Hur gjorde du då? 

 Vad anser du vara negativt med konflikter?  

o -Exempel? - Hur gjorde du då?  

 Vad har de anställda mest skilda åsikter om? 

o -Vad tror du det beror på? 

 Hur får du reda på konflikter? 

 Kommer de anställda till dig eller kommer du till de anställda? 

 När väljer du att agera vid en konflik? 

 När väljer du att inte agera vid konflikter? 

 Har ni många olika åsikter (konflikter) på arbetsplatsen? – 

o  Skulle ni vilja ha fler/färre, varför? 

 Vilka faktorer spelar in när du ska lösa en konflikt? 

 Är det något specifikt som du har haft användning av vid hantering av konflikter? 

 Löser du alla konflikter på samma sätt? – 

o  Varför/ Varför inte? 

 A och B har två lösningar för att nå företagets gemensamma mål. Båda kommer till dig 

med sina förslag. Personerna kan inte arbeta på varsitt sätt, de måste förenas. Hur gör 

du? Ta oss igenom dina steg 



 

 Vid hantering av konflikter kan det uppstå en situation där det är två vägar att nå samma 

mål -Vilka faktorer spelar in vid ditt beslut av väg? Exempel 

 Hur ser du på kompromiss vid konflikter?  

o Bra/dåligt, varför? 

 Märker du att de anställda påverkas av hur du hanterar konflikter? 

 Vad vill du uppnå med konflikthantering? 


