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Sammanfattning 
 
Att hantera konflikter är något som många ledare/chefer står inför i sin yrkesroll. Mitt syfte 
med studien, har varit att visa vilka åtgärder och resurser dessa chefer tar till när de hanterar 
och löser konflikter, i de olika verksamheterna i den kommunala sektorn? För att kunna göra 
detta, har jag med en induktivansats gjort en kvalitativ empirisk undersökning med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer. Jag har intervjuat sex stycken chefer på olika nivåer, vad det 
gäller kön, ålder och olika tid som chef för att få en uppfattning av hur de ser på konflikt. Detta 
har jag gjort för att identifiera de processer som sker vid konflikt och ge läsaren en förståelse 
av vad konflikthantering innebär både för oss som människor men också i form av arbetstagare 
och av chefer. Jag har sedan försökt förklara resultatet av undersökningen och sedan gjort en 
analys- och diskussionsdel, där jag tar upp möjliga orsaker till konflikt och hur dessa chefer 
löser dem när konflikten är ett faktum. Resultatet av undersökningen pekar på att det är extra 
viktigt att ha tydliga syften i organisationen när man har en styrning som fastställs genom 
politiska beslut, där lagar och regler ska följas. Många organisationer har dolda syften och kan 
därmed ha dubbla budskap, vilket kan leda till att den egna ideologin går isär med beslut som 
fattas. Därför är min uppfattning att ledarskap utan struktur och med undermålig 
kommunikation har betydelse för att konflikter uppstår och därmed är tydligheten viktig för att 
minska konflikter, har man en öppen kommunikation kan man hålla dialogen levande. 
 
Abstract 
 
To handle conflicts are something that many leaders/managers are up to in their profession. 
My purpose with this study has been to show what kind of measure and recourses these 
managers take when they handle and solving conflicts in the different activities of the 
municipal administration. To be able to do this study I have used an inductive run up in a 
qualitative empirical study with help of semi structured interviews. I have interviewed six 
managers in different levels, gender, age and different time as manager to see how they look at 
conflicts. I have done this because I wanted to identify the processes that happen at conflicts 
and to give the reader an understandable meaning of how to handle conflicts as well as human 
beings but also as in shape of workers and managers. I have afterwards tried to explain the 
result of the study and later on I have done a part of analyse and discussion, within I point out 
possible reasons of conflicts and how these managers solve the conflicts when the conflicts is a 
point of facts. The result of the study points out that it is extraordinary important that it is 
obvious to have clear purpose in the organisation if you got a leadership which is determined 
through political decisions within rules and regulations are going to be followed. Many 
organisations have hidden purpose which could give double-binding, as also could lead to that 
your own ideology could go apart with decisions that should be followed. Therefore is my 
understanding that leadership without any structure and with deficient communication has 
signification to how conflicts arise and therefore is the clearness important to reduce conflicts, 
if you have got an open minded communication, you can keep the dialog alive. 
  
 
Nyckelord: konflikt, ledarskap, kommunikation, dialog, kunskap, utveckling, 
                   produktivitet 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Jag har valt att fokusera detta arbete på själva hanteringen av konflikter vilket är något som 
många ledare/chefer står inför i sin yrkesroll. Därmed vill jag visa vilka åtgärder och resurser 
dessa chefer tar till när de hanterar och löser konflikter. Jag vill beskriva vardagslivets 
konflikter på arbetsplatsen och hur de kan hanteras. Därmed vill jag belysa vad som ingår i 
konfliktbegreppet, vilket oenighet ingår, såsom att vi eller ni är oeniga om att vi eller ni är 
oeniga. Man kan säga att detta är förutsättningen för att människor ska orka och vilja satsa sin 
energi i arbetet. Om orättvisor upplevs kan lätt avundsjuka inträffa, exempelvis om någon man 
anser ej förtjänat ett projektuppdrag, högre lön eller beröm. Därmed bör man förstå vad som är 
belönat eller uppskattat beteende i organisationen och att som aktiv arbetstagare, vilket man 
bidrar till verksamheten kommer att få sin insats belönad.  

Jag bör tillägga att jag själv arbetat i ett kvinnodominerat yrke som undersköterska och även 
varit aktiv som arbetsplatsombud. Därför har mitt intresse väckts av just detta ämne, eftersom 
jag själv arbetat i självstyrande grupper både på gott och ont. Nu menar jag inte att det enbart 
är svårigheter att arbeta i självstyrande grupper, men risken finns att konflikter uppkommer om 
man inte har en närvarande chef som ser när saker och ting går över styr. Ledarskap och tydlig 
kommunikation är ett måste för att få en bra och produktiv arbetsgrupp, inte enbart för 
verksamheten utan också för trivsel och välmående för alla inom arbetsgruppen, vilket 
förhindrar stressrelaterade sjukdomar som kan leda till utbrändhetssymtom. 

1.2 Syfte 

Mitt syfte med studien, är att visa vilka åtgärder och resurser chefer tar till när de hanterar och 
löser konflikter, i de olika verksamheterna i den kommunala sektorn? Jag har valt att använda 
mig utav intervjuer, dels för att komma dessa chefer så pass nära, för att få kunskap om vilka 
åtgärder och resurser som vidtas under själva konflikthanteringen. Vid genomförandet av 
denna undersökning har jag studerat tidigare forskning och teorier inom området. Med hjälp av 
den kvalitativa studien vill jag se om mina intervjuer stämmer överrens med teorierna.  
 
Mitt intresse för just denna problematik anser jag är av betydelse att undersöka, eftersom jag 
anser att konflikthantering är av största vikt för att kunna åstadkomma ett öppet klimat inom 
verksamheten, vilket leder till nöjda och glada medarbetare som känner att de kan vara med 
och påverka, eftersom förhoppningsvis majoritetens intressen diskuteras och ventileras? Detta 
borde ju vara alla arbetsgivares önskan att ha en sådan verksamhet, istället för en verksamhet 
som är sluten, där konflikter kan gro och växa till? Snarare okunskap skapar konflikter och 
istället bör man skapa förståelse, vilket konflikter kan lösas och diskuteras.  
 
Om inget görs åt konflikter kan det resultera i hög sjukfrånvaro och i längden låg produktivitet 
för verksamheten. Min tanke är att vid öppna verksamheter utvecklas verksamheterna bättre, 
eftersom tankar och åsikter byts och utveckling sker, vilket därmed ger en högre produktivitet 
och gynnar verksamheten ekonomiskt på sikt. Därmed ska min undersökning bli mycket 
intressant att utföra, och förhoppningsvis leda till ytterligare kunskap och fortsatta studier? 
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2 Teoretisk genomgång 

2.1 Konflikthantering i arbetslivet 

En av de mest svårhanterliga uppgifterna i arbetet som chef, är konflikthantering och samtal 
om känsliga frågor. Därmed ska jag försöka ge er en bakgrund till varför konflikter kan uppstå 
och hur arbetslivet ser på denna problematik? 
 
Det har skett stora förändringar under 1990-talet, såsom nedskärningar, ekonomiska kriser och 
det tidiga 2000-talets företagsskandaler, vilket har förstärkt behoven av god etik och tydlig 
konflikthantering. Arbetsmarknadens villkor har hårdnat och effektiviseringar handlar inte bara 
om att arbeta mera smart utan också att springa fortare. Den tillgängliga tiden för dialog och 
eftertanke har minskat, vilket i sig är en grogrund för konflikter. Konflikter sopas under mattan 
genom skäl som dessa och istället har kvartalsekonomi bidragit till att många företag förlorar i 
långsiktig effektivitet. Många idéburna organisationer möts också av omvärldens förväntningar 
att vara särskilt ”goda”. Syftet är att de ska fungera väl baserat på lyckliga medarbetare, rejäla 
chefer och skapa fantastiska resultat – ofta med knappa resurser. Givetvis har idéburna 
organisationer andra villkor för verksamhetens inre liv än vinstdrivande företag. (Ljungström 
& Sagerberg, 2004). 
 
När dessa organisationer drabbas av konflikter gör inte massmedias reaktioner saken bättre. 
Vad omvärlden har för synpunkter bidrar ofta till att det blir problematiskt att hantera 
organisationens inre liv på ett respektfullt sätt. Det är inte konflikter i sig som vi ska undvika. 
Det är först när konflikten leder till problem som vi behöver kunskap och förståelse för att 
hantera situationen. (Ljungström & Sagerberg, 2004). De erfarenheter som gjorts, visar att 
konflikter i de flesta sammanhang baseras på oklara lednings- och styrsystem, otydliga mål och 
normer, hög press, bristande eller dålig feedback och ofta oklara rekryteringsprinciper. Detta i 
kombination med dålig kommunikation har gjort att konflikter har vuxit sig starkare. Man 
skulle kunna säga att ovanan vid att fokusera på inre processer och en obenägenhet att 
investera tid och pengar i intern utveckling har gjort att konflikterna kunnat rota sig ordentligt 
och därmed blivit svåra att bli av med. Givetvis finns övertygelsen att alla sunda organisationer 
och företag har konflikter. Konflikter behövs för att utveckling ska ske. Det väsentliga är att 
lyfta fram denna problematik till diskussion och reda ut meningsskiljaktigheter på ett 
respektfullt sätt, vilket i sin tur bör ske tidigt i processen. (Ljungström & Sagerberg, 2004).  
 
Det har blivit en åtskillnad mellan konflikthantering och konfliktlösning, exempelvis Burton 
(1990) menar att konfliktlösning i motsats till konflikthantering är ett resultat som riktar in sig 
på en permanent lösning av ett problem. Andra menar att en lösning inte bara är enbart en 
lösning av konflikten utan också ett resultat där alla inblandade får sina behov tillgodosedda. 
Det är sällsynt att alla inblandade är nöjda. Däremot om förståelse för konflikters orsaker och 
omfång hos de berörda funnits hade dessa motsättningar troligtvis inte uppstått. Därmed måste 
man vara lyhörd när det gäller detta och försöka i möjligaste mån förebygga konflikters 
uppkomst så gott det går. (Burton, 1990).  
 
Jag bör säga att konflikter och stora samhälliga förändringar inte är någon nyhet för 
människan. Vid industrialiseringen utsattes människan för risker och faror, vilket arbetslivet 
började regleras genom lagstiftning. 1989 kom en lag om skydd om arbetsfara, vilket senare 
ersattes med en lag om arbetarskydd.  
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Under tiden som arbetsliv och samhälle förändrades har lagar och författningar reviderats, 
såsom att 1978 års arbetsmiljölag ersatte 1949 års arbetarskyddslag och arbetarkungörelse. 
Man kan säga att arbetsmiljöbegreppet har utvidgats, dels för att kunskapen om människan i 
arbetslivet har vuxit. Vi kan se denna ökande kunskap i den ändring av arbetsmiljölagen som 
trädde i kraft 1991. Bland annat i portalparagrafen, (AML, 2 kap). Lennéer, Axelsson & 
Thylefors (1991, s.9, 10). 
 

Arbetsförhållanden skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt 
avseende.  
 
Arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt 
förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete.  
 
Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för 
fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall även 
löneformer och förläggning av arbetstider beaktas. Starkt styrt eller bundet arbete skall undvikas 
eller begränsas. 
 
Det skall eftersträvas att arbetet ger möjlighet till variation, social kontakt och samarbete samt 
sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållanden 
ger möjlighet till personlig utveckling liksom självbestämmande och yrkesmässigt ansvar. 
(Lennéer, Axelsson & Thylefors, 1991, s.9, 10). 

 
Genom att lyfta fram behovet av en lokal aktivitet och helhetssyn på arbetslivet, där 
arbetsorganisationens betydelse poängteras är syftet med arbetsmiljölagen. Genom att 
förtydliga roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren har huvudansvaret men viktigt 
att säga är att arbetstagarens inflytande och aktivitetsplikt stärks även i lagen. Därför menar jag 
att det är extra viktigt att trots besparingar och andra världsomfattande kriser som kan påverka 
uppkomsten av konflikter, att vara lyhörd för dessa och lägga ner arbete på att försöka lösa 
dem, eftersom enligt arbetsmiljölagen (AML, 2 kap) tillhör det arbetsgivarens ansvar att ha en 
välmående arbetsgrupp. (Lennéer, Axelsson & Thylefors, 1991, s.9, 10). Därmed ställer jag 
mig själv frågan ur en arbetsmiljösynpunkt, görs det tillräckligt i dagens arbetsliv för att följa 
denna lag? Troligtvis inte, eftersom tid, ekonomi styrs kortsiktigt. Jag är av samma åsikt som 
Lennéer, Axelsson & Thylefors, (1998, s. 22) att den syn man har på tillvaron – ett konsensus 
eller ett konfliktperspektiv – påverkar mötet med konflikter. Det vill säga om man betraktar 
familjen, samhället och arbetsplatsen med harmoni som ett ideal, uppfattas konflikter som en 
störning. Har man dock en konfliktsyn på tillvaron ger det ett mer avspänt förhållande till 
konflikter. Konflikter måste alltid åtgärdas, eftersom de alltid kommer att finnas. 

2.1.1 Konflikten och dess historiska bakgrund 

Jag har valt att beskriva de tre största konfliktperspektiven som råder inom konfliktologin 
enligt Lennéer, Axelsson & Thylefors (1998, s. 16) för att ge er en historisk bakgrund till 
konflikter och själva konfliktens innebörd.  
 
Det är det psykoanalytiska, marxistiska och det feministiska perspektivet som råder inom 
konfliktforskningen. Marx och Freud delade samma syn, såsom att konflikter och dess orsaker 
måste bli medvetna för att kunna hanteras. Marx ansåg att konflikter löses genom 
samhällsomvandling medan Freud ansåg att vi måste lära oss att leva med våra konflikter 
genom att bli medvetna om dem.  
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Psykoanalysen speglar våra inre konflikter och dess inverkan på vår psykiska hälsa, vårt 
välbefinnande och våra relationer till andra. Dess centrala bidrag till konfliktteorin är 
kunskapen om vårt känsloliv, såsom aggression, ångest och försvarsmekanismernas funktion. 
Dessutom hur vi som individer kan med omedvetna drivkrafter starta och hålla konflikter 
levande utan att vara speciellt medvetna om motiven. När det gäller Marx syn ställde han 
konflikten mellan proletärer och kapitalister. Hans idé var att det materiella styr människans 
handlande, vilket han ansåg alla konflikter i samhället var förklädda klasskonflikter. (Lennéer, 
Axelsson & Thylefors, 1998, s. 16). Det feministiska perspektivet innehåller allt ifrån det 
radikalfeministiska och lite mindre radikala synpunkter som förenar klass och könskampen, en 
så kallad blandning av både marxism/psykoanalys. Den gemensamma nämnaren är relationen 
mellan kvinnor och män som beskrivs i makttermer. Vägen går även här precis som i de 
föregående teorierna genom medvetandegörande och socialpolitiska förändringar.(Lennéer, 
Axelsson & Thylefors, 1998, s. 16).  
 
För att vi ska förstå innebörden av själva ordet konflikt, vill jag beskriva själva benämningen 
mer neutralt, den så kallade etymologiska. Ordet konflikt kommer ifrån latinets conflictus, som 
betyder tvist, motsättning eller sammanstötning. En konflikt är en oenighet som vi investerar 
energi i grundat på fantasier om hur resultatet kan påverka våra liv, vårt välbefinnande och vår 
effektivitet. Hur mycket energi som man investerar i konflikten och situationen beror 
säkerligen på hur pass viktig den är för den enskilde och mellan olika individer och vid olika 
tillfällen. (Mathiasson, 1994). Man kan även beskriva konflikt med ett mer fientligt element 
enligt Coser (1971) såsom att en konflikt är en kamp om värden eller anspråk på resurser, i 
vilken de stridande parterna inte bara vill få sina önskningar uppfyllda utan också vill 
neutralisera, skada eller eliminera sina rivaler. (Coser, 1971). 
 
Givetvis finns det alltid en stark subjektiv komponent i vad som är en konflikt för den 
enskilde. Precis som att en del individer har energi som snabbt laddas upp, biter andra ihop och 
håller energin längre. De olika sätten påverkar inte bara dem själva utan också omgivningen. 
Förhoppningsvis lär vi oss att hantera varandra eller också gör vi det aldrig. Konfliktens 
påverkan på ditt eller mitt liv handlar bland annat om hur mycket du tror och anser dig själv 
styra din tillvaro och hur du upplever din personliga makt. Om det egna reviret är mycket litet 
blir varje hot mot det förhållandevis stort. Den egna fantasin styr naturligtvis hur man uppfattar 
signalerna från andra. Om man i grund och botten tror att någon vill en illa kommer det mesta 
den personen gör att tolkas genom det negativt laddade filtret. Har vi inte tillräcklig 
information fyller vi själva i, vilket gör att vi därmed kan dra egna slutsatser som blir helt 
annorlunda än de den faktiska situationen innehöll. (Ljungström & Sagerberg, 2004). 
 
Detta innebär att alla konflikter inte kan eller måste hanteras, lösas upp eller definieras. Men 
om man lever i en konfliktfylld miljö en längre tid tär det på krafterna. I värsta fall kan man bli 
sjuk av att leva med stora konflikter. Därmed bör konflikten tydliggöras för att kunna bli av 
med den. Situationen och det mod man har som människa påverkar givetvis om man tar itu 
med en konflikt eller ej. (Ljungström & Sagerberg, 2004). 

2.1.2 Olika former av konflikter och dess orsaker 

Jag skulle vilja säga att en förutsättning för organiserat arbete, är samordning och planering, 
vilket är betydelsen av formella roller.  
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Den betydelse som detta har för skapandet av konflikter tar Lennéer, Axelsson & Thylefors, 
(1991) upp i sin bok Arbetsgruppens psykologi, såsom samspelet mellan våra individuella 
roller, personlighet och privatliv. Rollbeteenden och rollkonflikter är viktiga delar när det 
gäller att förstå och kunna förändra en gruppdynamik. Man kan säga att en ökad 
självkännedom i kombination med gruppkunskap gör det betydligt lättare att handskas med 
konflikter. (Lennéer, Axelsson & Thylefors, 1991). 
 
Vad förslags konflikter finns det då? Vissa konflikter finns om sådant som är lätt att ta på, 
exempelvis gardiner, fikarummet, schemat eller semesterlistan. Vi kan kalla dem för 
täckmantelskonflikter. Det kan även vara kulturellt betingade skäl som startar konflikten, 
exempelvis i form av olika seder och vanor eller andra nationella sociala skillnader. 
(Ljungström & Sagerberg, 2004). 
 
Pseudokonflikter, missförstånd eller skenkonflikter uppstår genom oklara utgångspunkter, var 
och en har för sitt resonemang. Missförstånd är likaså en vanlig orsak till konflikt, vilket man 
förutsätter att parterna har samma utgångspunkt vid en diskussion. Därmed kan det bli långa 
och stökiga diskussioner, vilket sällan leder till någon lösning. Sedan har vi rollkonflikter som 
uppstår när det är oklart vem som gör vad, vilket kan leda till revirövertramp eller att 
arbetsuppgifter inte blir utförda. (Ljungström & Sagerberg, 2004). Rollkonflikterna blir extra 
tydliga i tider av förändring och när nya roller håller på att ta form., vilket nya och gamla ideal 
kolliderar. Lennéer, Axelsson & Thylefors, (1991) menar att motstridiga förväntningar riktas 
från olika håll mot en och samma person, där olika intressen sätts mot varandra. 
 
I sak och fakta konflikter ligger tyngdpunkten på vad som är rätt eller fel, bra eller dåligt. 
Ibland kan konflikten vara ett sätt att kunna komma varandra nära efteråt, vilket kan ge en 
bättre arbetsgrupp. Vad som bör sägas är att arbetslivets konflikter måste alltid hanteras på ett 
eller annat sätt. Effekten för verksamheten blir alltför kostsam, i form av minskad kreativitet 
och produktion och ökad personalomsättning. Om någon part inte vill ta itu med osämjan, ger 
det sämre chanser att lösa upp konflikten. Skälet kan vara att någon part har en dold vinst 
genom att behålla konflikten. (Ljungström & Sagerberg, 2004). 
 
I arbetslivet är det tydligt att tankar och idéer måste brytas mot varandra. Att vi har olika 
personligheter och olika kompetens är en grundstomme, vilket behövs inom organisationen för 
att helheten ska bli bra. Därför är det viktigt att pådrivare och kvarhållare ska tampas med 
varandra för att idéer ska bli väl genomarbetade förslag. Givetvis uppstår oenigheter som kan 
växa till konflikter. Man kan förklara det hela med att konflikter är nödvändiga för att 
utveckling ska komma till stånd av såväl människor och organisationer som produkter och 
tjänster. Därmed spelar alltid våra känslor med och bidrar såväl till att konflikter utvecklas som 
att de hanteras. (Ljungström & Sagerberg, 2004).  
 
Konflikter förändrar eller upplöser relationer med människor, vilket forskning studerat 
framförallt konkurrens när det gäller framförallt kulturellt präglade konfliktbeteenden. 
Motsatsen till konkurrensen är samarbete, vilket motstridiga intressen uppfattas som ett 
ömsesidigt problem som man samverkar för att lösa. (Lennéer, Axelsson & Thylefors, 1998). 
När uppstår då denna konkurrens kan man undra? Enligt Kuhn (1990) konstaterar han att 
konkurrens är en funktion av den sociala strukturen och inte av den mänskliga naturen. För att 
vi ska få en förståelse vad som menas bör vi förklara vad som är kulturella skillnader? 
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Kulturella skillnader handlar om vanor, språkliga och fysiska uttryckssätt, referensramar och 
mycket annat. Vi kan se det som ett filter som vi ser tillvaron genom. Att möta människor i 
vardagen betyder inte att man alltid förstår varandra. Bara för att vi lever med varandra blir vi 
inte lika. Däremot kan vi lära av varandra genom alternativa och kompletterande sätt att möta 
olikheter i uppfattningar och världsbilder, vilket ger oss kompetens att hantera nya situationer. 
Eftersom vi lever i en globaliserad värld är vårt enda motto att lära oss att hantera det som är 
annorlunda. För att vidga referensramarna bör man diskutera med andra att fråga, öppna 
sinnena och reflektera över egna och andras erfarenheter. (Ljungström & Sagerberg, 2004). 
 
Vad man ofta kan se är att enskilda individer utses till bråkmakare när de driver en känslig 
fråga eller hamnar i konflikt. En enkel sak som att anställa någon med fel kompetens, vilket 
kan göra att personen inte klarar att utföra arbetet kan vara skäl nog. Eftersom arbetsuppgifter 
och roller förändras och passformen mellan arbetstagare och uppgift slutar att fungera ihop. 
En annan orsak kan vara att något i situationen eller arbetssättet kan bidra till att det blir 
konflikt, exempelvis att det är oklarheter i vem som har ansvar för vad. Många konflikter kan 
övervintra år efter år, vilket innebär att de är en effekt av hur man fördelar arbete, hur man 
missbrukar makt eller hur man fattar beslut. (Ljungström & Sagerberg, 2004). 

2.2 Ledarskap, identitet och rolltrygghet 

Vad innebär ledarskap för oss som individer? Enligt Lennéer, Axelsson & Thylefors (1991, s. 
84) väcker själva ordet ledare många associationer, dels genom tidigare erfarenheter av 
auktoriteter i form av föräldrar, lärare och chefer styr givetvis vår inställning. Många tänker sig 
ledare som något starkt, hjälpande och som eftersträvar tillväxt. Andra associerar ledarskap 
med förtryck, motstånd, rädsla och kritik. Detta kan ge ett bemötande av dessa ledare/chefer 
som exempelvis, förnekande och nonchalans och även att vissa medarbetare ständigt kommer 
ihop sig med sina överordnade. Givetvis har de flesta människor ett avspänt förhållande till 
sina chefer. Därför vill jag förklara hur chefsrollen ser ut i en arbetsgrupp för att vi ska få en 
förståelse om vad ledarskapet innebär, vilket jag menar att en trygg identitet ger även en 
rolltrygghet för de ledarfunktioner som måste utföras. 
 
Vad menas då med identitet? Rent allmänt, skulle jag vilja beskriva identitet såhär: Att ha 
identitet och bli bekräftad av sin omgivning är ett grundläggande behov som är djupgående och 
mycket starkt. Om inte detta behov blir tillgodosett går man medvetet och omedvetet långa 
omvägar för att få detta behov tillfredställt. Det finns olika sätt att få denna tillfredställelse, 
såsom kläder, smycken, titlar och semesterortsval. Givetvis är det inte bara genom yttre attribut 
som man får denna bekräftelse utan huvudsakligen genom handlingar och attityder, både i 
yrkeslivet och privat. (Ljungström & Sagerberg, 2004). 
 
Genom att kunna vara sig själv och inte behöva ikläda sig olika roller ökar ens möjligheter att 
få behovet av identitet tillgodosett. När man använder sina olika förmågor och har balans 
mellan dem blir det naturligt och inte konstlat. Detta gäller alla människor, vilket man är chef 
eller medarbetare. Men som ledare/chef har omvärlden vissa krav på olika rollbeteenden, 
exempelvis hur man ska vara som chef, präst eller läkare. Därmed känner man omgivningens 
förväntningar och försöker leva upp till dem. Speciellt inom människovårdande yrken ställs 
krav som att vara god, snäll och generös med värme och tid, vilket man är i tjänst eller ej.  
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Givetvis bör man få uppmärksamhet på det man gör, såsom att för all utveckling ligger i att 
man diskuterar sina resultat och prestationer, vilket de är goda eller mindre lyckade med 
människor som kan ge synpunkter, råd, kritik och uppskattning. (Ljungström & Sagerberg, 
2004).  
 
Ledaren har en större betydelse i arbetsgruppen, eftersom denna har formell makt och även en 
psykologisk betydelse för arbetsgruppen. Vad som menas med detta är att ledarens ord och 
förhållningssätt är av stor vikt i en arbetsgrupp. Många chefer anser att det är mycket farligare 
för dem att ”tänka högt”, enligt Lennéer, Axelsson, Thylefors (1991, s. 85) förvrängs och 
uppfattas chefens ord många gånger till kraftfulla beslut istället för möjliga idéer. Därmed 
menar jag inte att vi ska ha medlidande med chefer utan däremot försöka förstå deras roll, 
eftersom det är vanligt att chefer ofta får ta en syndabocksroll när arbetsplatser har problem 
och förhindrar granskning av andra orsaker till problemen. Att vara ledare är just att kunna 
samordna människor och materiella resurser och även att vara förebild och normsändare. 
(Lennéer, Axelsson, Thylefors, 1991, s. 85). 
 
I en undersökning utförd på socialarbetare ställdes frågan: Vilka egenskaper i din personlighet 
anser du är hindrande i din yrkesroll? Det vanligaste svaret var bristande självförtroende, vilket 
visade sig i svårigheter att dra gränser gentemot klienter, kollegor, överordnade och mellan 
arbetsliv och familjeliv. (Lennéer, Axelsson & Thylefors, 1991, s. 76).  
 
Följande citat är ett exempel på detta. (Lennéer, Axelsson & Thylefors, 1991, s. 76).  
 

”Mitt problem är att våga stå på mig mot tryck uppifrån och utifrån. Jag skulle vilja bli mycket 
modigare. Inners inne vet jag vad jag tycker och att jag tycker ganska rätt, men jag har svårt att få 
fram det i ord och handlingar” (Lennéer, Axelsson & Thylefors, 1991, s. 76).  

 

Vad jag skulle vilja påstå är att många chefer inte har denna inre trygghet? Har man inte denna 
inre trygghet innebär det hårt arbete för att bygga upp en inre stabilitet, vilket ger obalans 
innan man fått större kunskap om sig själv och förhoppningsvis en inre trygghet. Därmed kan 
man säga att det är av stor vikt att se vad som utgör trygghetsbasen för olika individer och var 
tryggheten behöver ökas, vilket det gäller chefsrollen eller arbetsgruppens dynamik. Om man 
själv är trygg på andra nivåer blir det inte så kännbart, men om man inte är iform eller är 
osäker kan situationen bli arbetsam och kränkande. När det handlar om rolltrygghet, visar sig 
den trygghet som du får av att veta att du kan ditt arbete, har kunskaper, erfarenheter och 
förmågor som gör att du inte behöver tveka hur du ska hantera olika situationer. Om du har all 
denna trygghet lever du tryggt så länge det inte finns någon förändring i sikte. (Ljungström & 
Sagerberg, 2004). 

2.2.1Ledarskapsbeteende 

Finns det några ledaregenskaper, kan man lära sig ledarskapsbeteende, finns ett enda bästa sätt 
att leda andra, behövs ledare överhuvudtaget i dagens demokratiska arbetsliv, med MBL, 
självstyrandegrupper och en ökad utbildningsnivå hos arbetskraften? 
 
Ljungström och Sagerberg (2004) har tagit upp forskaren Robert Axelrods beskrivning av 
resultaten ifrån experiment där man testar samarbetet mellan individer som är fysiskt isolerade 
från varandra. Det visade sig att de som lyckades följde dessa regler: 
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1) Var inte avundsjuk och bedöm inte dina framgångar eller motgångar i relation till hur andra 
lyckas eller misslyckas. 
 
2) Var vänlig, samarbeta så länge som den andra parten samarbetar, var inte den förste som 
väljer bort samarbetet. 
 
3) Var ömsesidig i både samarbete och svek, men svik inte i första gången du blir sviken utan 
vid det andra tillfället. Låt tiden gå och upprepa inte straffet, utan återuppta samarbetet så fort 
det är möjligt. 
 
4) Tro aldrig att du vet vad din motpart tänker eller avser, sannolikt har du fel och skapar 
därmed fler problem än möjligheter, vilket leder till fortsatta missförstånd. 
 
Följande aktiviteter bidrar till bättre samarbete: 
 
1) Var viss om att det du gör idag, kommer att påverka resultatet i framtiden. 
2) Ändra belöningssystem, se till att de belöningar som finns och skapas stöttar ömsesidighet 
och samarbete. 
 
3) Lär människor att vara rädda om varandra, skapa stöd för omhändertagande såväl fysiskt, 
miljömässigt, känslomässigt och socialt. 
 
4) Var ömsesidig, löna samarbete med samarbete och straffa svek när det sker andra gången 
(inte första) så att svekfulla förhållningssätt inte vidareutvecklas. 
 
5) Utveckla feedbacksystem så att alla känner sig uppskattade och sedda. Se också till att alla 
lär sig att skilja mellan samarbete och svek och att uppskatta olikheter i personlighet och 
tänkande. 
 
Genom Axelrods erfarenheter och förslag ökar möjligheterna att undvika onödiga konflikter. 
(Ljungström & Sagerberg, 2004).  
 
Vad har Axelrods bidrag att göra med ledarskap? Ganska mycket skulle jag vilja påstå. Hans 
förslag ökar möjligheterna till ett bra samarbete. Precis som ledarskap beskrivs enligt Mabon, 
H (1980) såsom en förmåga att påverka människor att bidra till att uppnå ett fastställt mål. 
Tidigare har forskare och praktiker försökt fastställa olika ledaregenskaper som t ex fysisk 
energi, förmågan att ”ta folk” eller begåvning som kan tillämpas i ledarskapssituationer. 
Därmed skulle man anse att enbart vissa människor har dessa mer eller mindre medfödda 
ledaregenskaper medan andra saknar dom. De enda som skulle ha någon behållning av 
ledarskapsutbildning skulle enbart vara de med medfödd talang. (Mabon, H, 1980). 
 
Empiriska studier tyder på att ledarskap är en dynamisk process som är en följd av samspelet 
mellan individen och olika situationer. Den som är bra i en viss situation tillsammans med 
andra medlemmar är inte nödvändigtvis den som har förutsättningar för ledarskap i andra 
situationer. Detta synsätt tyder på att det finns förutsättningar att utbilda ledare och inte minst 
att utbilda om ledarbeteende som kan anpassas till situationens krav. (Mabon, H, 1980).  
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Därmed kan jag hålla med Lennéer, Axelsson & Thylefors (1991) att utvecklas till en bra chef 
är en långsam process, vilket inte går att läsa sig till utan måste läras genom erfarenheter. 
Sedan kan man inte heller säga att en person som gjort ett bra arbete i sitt grundyrke 
automatiskt blir en god chef. Skälet till detta är dock att de flesta yrkesutbildningar inte ingår 
kunskaper i arbetsledning.  
 
Vad som mer kan sägas är att organisationer väljer inte sina chefer utifrån lämplighet utan efter 
antal anställningsår och andra formella meriter. Det är en mycket stor skillnad att arbeta med 
vissa uppgifter och att handleda/arbetsleda andra, vilket gör det svårt att lämna de gamla 
arbetsuppgifterna bakom sig och frigöra sig för arbetsledarrollen. Många chefer håller fast vid 
det gamla och går ej in i den nya rollen som chef. En del chefer tas in alltför snabbt, vilket de 
inte är mogna för. Vilka är det då som får chefstjänst? Oftast är det män som tar dessa 
befattningar och de är i huvudsak ledande inom kvinnodominerande områden, exempelvis 
inom barnomsorg och skola. Därmed kan könsrollsmönstret fortsätta och barnens förebild av 
att män är chefer och kvinnor sköter marktjänsten besannas. Hur är det då med kompetensen? 
Kompetens ger ju respekt och underlättar kommunikation och samarbete med medarbetarna. 
Eftersom vi lever i ett kunskapssamhälle där förändringar sker ständigt ”det som var nytt igår 
är gammalt idag” ofta är det så att yngre medarbetare besitter nyare, bredare kunskaper än vad 
dennes chef har inom vissa områden. Detta skapar rädsla hos vissa chefer som kan yttra sig i 
att de blir överkritiska när det gäller nya rön och utbildningar. (Lennéer, Axelsson & Thylefors 
(1991 
 
Vi ska gå vidare för att se vilka ledarskapsbeteende som man kan använda sig av. Forskning i 
USA samt Sverige har visat att ledarskap kan analyseras av två termer, nämligen 
individinriktat och produktionsinriktat beteende. Den individinriktade ledaren anser att varje 
underordnad är betydelsefull, han/hon intresserar sig för alla och försöker beakta deras 
personliga krav.  Den produktionsinriktade ledaren betonar produktionen och arbetets tekniska 
aspekter samtidigt som han betraktar de underordnade som verktyg att uppnå organisationens 
mål. Grundtanken var att det går att lära sig att kombinera människor och 
produktionsinriktningar för att uppnå ett beteende där de anställda trivs, samtidigt som de är 
produktiva. (Mabon, H, 1980). 
 
En rad undersökningar visar att människoinriktade chefer uppskattas mera av sina underställda, 
vilket kan ibland ge upphov till ökad produktivitet. I vissa produktionssituationer kan det vara 
helt omöjligt att kombinera människo- och produktionsintresset. Eftersom vissa arbetsplatser 
har denna utformning att beröva enskilda arbetare sin känsla av självständigt tänkande varelse.  
Därmed kan en människoinriktad chef vara ett hån mot en sådan utformad verksamhet. I 
sådana fall bör denne chef satsa på en hård produktionsinriktning, vilket egentligen är i 
harmoni med produktionsutformningen. Men man kan ej helt säkert säga att det leder till högre 
produktivitet. (Mabon, H, 1980). 

2.2.2 Ledarskap, kommunikation och struktur 

Vi har tidigare diskuterat vad chefsrollen innebär som att vara slutgiltigt ansvarig för hur 
organisationen fungerar, likväl att ansvaret alltid vilar på oss alla som arbetar i organisationen. 
Det behövs mod och civilkurage att hantera konflikter, såsom att en sund hantering medför att 
alla funderar kring sitt bidrag till konflikten. Jag kommer nu mer specifikt att gå in på ledarens 
yrkesroll. 
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Själva ledarskapet innebär också att bidra till att resurserna används på rätt sätt för att uppnå 
verksamhetens mål, såsom att arbeta enligt visioner och mål. Det handlar om att utföra ett 
arbete samt bemöta kundernas snabbt föränderliga behov. Även att stödja medarbetarnas 
arbete, såsom att delegera ansvar och befogenheter, att informera, kommunicera om 
verksamhetens mål samt fatta beslut. Uppföljning av arbetet med god kvalitet, ge återkoppling 
och belöning samt säkra lärandet. Dels för att få kunskap om att uppgift och inriktning är 
förstådda och accepterade, samt ta tillvara medarbetarnas synpunkter och förslag, vilket håller 
utvecklingsprocessen levande. (Larsten, I, 2000). 
 
Påverkan tillhör också arbetsledarens ansvar att få olika personligheter att samarbeta effektivt 
för att nå företagets visioner och mål, såsom att tillvarata människors kompetens för att 
förbättra företagets resultat, genom att använda drivkrafterna. Det är alltid människorna i 
organisationen som åstadkommer detta, för att driva utvecklingen framåt. Man skall alltid utgå 
ifrån att detta påverkar arbetet samt att stimulera till reflektion och dialog för att nå ökad 
medvetenhet och utveckla ett produktivt förhållningssätt. (Larsten, I, 2000). 
 
Individer som känner att de betyder något och har medvetenhet om sina drivkrafter kan skapa 
bra resultat tillsammans med andra och konflikter som uppstår genom olikheter minskar 
genom öppenhet och åsiktsutbyte. Man kan därigenom förbättra samverkan i grupper genom 
personlig återkoppling, både i grupper med problem, såsom i de grupper som fungerar bra. Det 
handlar om att förstå att ”jag är jag, och du är du och vi är olika” utan att värdera vad som är 
bra eller dåligt. Det gäller att skapa möten som kännetecknas av intresse, respekt och 
acceptans. Därmed kan man säga: Bemöt olika människor olika. För att klara detta utan 
konflikter bör medvetenheten öka om vad som sker. Beslut om åtgärder som människor vill ta 
ansvar för kräver dialog och respekt. Bra resultat fås med gemensamma lösningar än med 
kompromisser. (Larsten, I, 2000). 

2.3 Den svenska modellens struktur 

Att ha struktur på arbetsplatsen är av stor vikt, behovet av trygghet, ramar och regler varierar. 
En del människor vill ha detaljerade riktlinjer, medan andra vill ha stor frihet, vilket innebär 
fria tyglar. Om det är stor variation mellan individers behov av trygghet kan det skapa 
dilemman och svårigheter. Om man är osäker på vad som gäller på sin arbetsplats och inte får 
reda på det, skaffar man sig ändå kunskap på mer subtila sätt. Ett sätt kan vara att skapa 
konflikt om regelsystem, ordervägar, krav eller rutiner. Den arbetsuppgift som man åtagit sig 
ska kännas angelägen och meningsfull och den bör vara efterfrågad av någon. Även att det 
måste finnas någon form av feedback, såsom att någon märker och reagerar på det du gör eller 
om du inte gör det du ska eller inte infinner dig på arbetet. (Ljungström & Sagerberg, 2004). 
 
Med andra ord, som arbetstagare behöver man veta vilka krav som ställs och hur systemet ser 
ut där dessa krav ska uppfyllas. Därför kommer jag att ta upp lite kort, tre olika ledarstilar det 
vill säga, auktoritärt, , demokratiskt och låt-gå ledarskap för att ge er en förståelse av vilket 
dilemma olika ledarstilar kan leda till. 
 
Den auktoritäre ledaren enligt Lennéer, Axelsson & Thylefors, (1991, s.93) är en ledare som 
bestämmer, ger order och anser sig alltid veta bäst oavsett personalens resurser, erfarenhet och 
värderingar. Dessutom ser denne ledare människor som okunniga, osjälvständiga och opålitliga 
och bemöter sina medarbetare som barn eller tonåringar.  
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Medarbetarnas uppgift är att lyda chefen, precis som ordning och reda värderas mer en 
kreativitet. (Lennéer, Axelsson & Thylefors, 1991, s.93) 
 
Den demokratiske ledaren uppträder med fasthet, trygghet, konsekvens och tilltro. Han anser 
sina medarbetare som vuxna, mogna och ansvarskännande och medför arbetet nyttiga resurser. 
Han planerar långsiktigt och ändrar inte regler eller beslut utan att ha diskuterat i 
arbetsgruppen för att skapa motivation och förståelse för fortsatt arbete. Han ger en trygghet 
som underlättar förändring. Dessutom erkänner han sina fel/misstag utan att förlora alltför 
mycket självkänsla. (Lennéer, Axelsson & Thylefors, 1991, s.93) 
 
Den ledare som benämns som låt-gå-ledare har troligtvis abdikerat eller aldrig tagit till sig 
ledarskapet. I vissa fall saknas motivation för ledarskap. Vi kan beskriva denne ledare som en 
generellt osäker person antingen tillfälligt eller konstant. Ibland tillsätts sådana chefer när man 
egentligen inte vill ha något ledarskap, eftersom de anses som lätthanterliga i dessa situationer. 
(Lennéer, Axelsson & Thylefors, 1991, s.93) 
 
Därmed om man som chef är alltför snäll och överseende och undviker att ta itu med slarv och 
låga prestationer kan det för honom/henne vara ett sätt att slippa konflikter, och därmed blir 
snällheten en form av psykologiskt försvar från chefens sida. Lennéer, Axelsson & Thylefors, 
(1991, s. 76) menar att denne låt-gå-ledare uppträder på ett alltför löst sätt utan 
gränsdragningar och utan att ge klara besked, vilket problem skjuts på framtiden och 
beslutfattande dras ut på tiden. De menar också att den auktoritäre ledaren även denne kan 
smita från sin roll, men att denne är att föredra eftersom det går att identifiera, slåss mot eller ta 
avstånd ifrån denne. (Lennéer, Axelsson & Thylefors, 1991) När medarbetarna skapar besvär 
och störningar kan det vara ett sätt att signalera ett behov av att diskutera sin situation. Den 
snälle chefen är ofta en starkt bidragande orsak till att oklarheter växer till konflikter, eftersom 
medarbetarna på något sätt måste få reda på vart gränserna går. (Ljungström & Sagerberg, 
2004). 
 
Inom alla arbetsplatser finns föreställningar om vad som ska ingå i olika yrkesroller. Problemet 
är att vi inte diskuterar och analyserar tillräckligt tydligt vad som ligger i förväntningarna, 
såsom vilka rimliga krav man kan ställa på respektive person. På samma sätt jämför vi inte 
heller kraven på individuella beteenden och förväntningar. Det finns en ovilja att föra en sådan 
diskussion, inte minst när det gäller att resonera om kvalitén i arbetet. Anledningen till detta är 
att tydligheten minskar det egna spelutrymmet. Däremot om man resonerar om detta brukar 
alla inblandade känna sig lättade, såsom otrevliga budskap, som rollbegränsningar, blir 
hanterliga när man fått dem förklarade för sig. Därmed är det mycket lättare att leva med ett 
tydligt negativt besked än att leva i osäkerhet. Man kan säga att mycket energi i arbetslivet går 
åt till att gissa sig till kraven i en given situation, vilket istället skulle användas till kreativt 
arbete. (Ljungström & Sagerberg, 2004). 
 
Om man arbetat sig igenom en konflikt vet man om sina egna och andras styrkor och 
svagheter. Därmed blir också tryggheten större tillsammans med konfliktpartnern eftersom 
man har arbetat sig fram till en lösning. Vi kan se det som ”kris och utveckling” och menar att 
krisen ofta ger möjligheter att utvecklas. Människor som genomgår en skilsmässa eller 
upplever en nära anhörigs död brukar berätta om en omvälvande upplevelse med mycket 
förtvivlan och sorg. De berättar också att de påfallande ofta går stärkta genom krisen.  
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Eftersom de lärt känna sig själva på ett djupare plan, vilket ger ett mer angeläget synsätt att 
möta livet på ett mer öppet sätt. Härmed kan man se likheter med konflikter och kris medan 
krisen är ett förlopp och en utvecklingsprocess, är konflikterna händelser med mycket klarare 
avgränsning. (Ljungström & Sagerberg, 2004). 
 
Är ett konfliktfritt samarbete oftast en synvilla? Om man inte har åsiktsskillnader och 
allvarliga diskussioner är de snarare ett symtom på att medarbetarna inte engagerar sig i 
verksamheten, såsom åsiktsförtryck eller andra former av maktmissbruk. Ljuger man om gott 
samarbete är det troligt att man ljuger om annat. Att ha konflikter är en del av samverkan, 
vilket är en del av livet. Vi kan se det som att när det finns engagemang och frihet att tänka, 
tala och reagera uppstår konflikter. Givetvis ska man inte vara så oense att man tar till 
knytnävarna om man råkar i luven på andra. (Ljungström & Sagerberg, 2004). 
 
Förhandlingar och lågmälda avtal i högtidlig miljö har tidigare varit kännetecken på den 
svenska modellen. Den svenska kulturen är känd för sina öppna konflikter. Vad som menas 
med detta förhållningssätt, är att vi håller tyst och hoppas att det ska gå över. Vi kan göra en 
jämförelse med det ”lutherska arvet” att tiga och lida, såsom att ”vända andra kinden till”. 
Därmed kan vi få problem med att hantera den öppenhet som det kritiska förhållningssätt som 
den yngre generationen kommer med. (Ljungström & Sagerberg, 2004).  
 
Den svenska mentaliteten när det gäller konfliktundvikande lyfter Daun (1989) upp i sin bok 
Svensk mentalitet som ett av de mest framträdande dragen – jämte blyghet. Han definierar 
detta som en benägenhet att undvika direkt konfrontation med personer som man är djupt 
oense med. Hans bild av svensken är bland annat med stöd av data från nationella och 
internationella studier, vilket svenskarna framträder vid jämförelse med andra nationaliteter 
som mer beroende av omgivningens uppfattning av att ha goda relationer med andra. För att 
undvika konflikter, kontroversiella samtalsämnen försöker svensken istället att skapa en vänlig 
atmosfär. Daun menar att den sunda aggressiviteten levs ut i bilkörning, rus, sport och arbete. 
(Daun, 1989). 
 
Härmed bör vi tydligt utveckla vår förmåga att ha en viss distans och studera vad konflikter 
egentligen innebär och vilken nytta vi kan ha av dem, istället för att inte låtsas om att 
konflikter finns. Vad som bör sägas är att om man som chef väljer att beskriva en situation som 
svår och ohanterlig blir den troligtvis värre än om man beskriver den som intressant, 
spännande och hittills utan lösning. Detta vore sannolikt en bättre definition på konfliktfyllda 
situationer.  

2.4 Kommunikationens betydelse 

Jag vill inleda detta kapitel med att säga att konflikter och kommunikation hänger samman. 
Lennéer, Axelsson & Thylefors, (1998) menar att kommunikationens art och innehåll är en 
avgörande grundbult för i vilken riktning motsättningar mellan människor drar i väg. 
Kommunikation förebygger konflikter och avslöjar konflikter. Likväl som kommunikation kan 
skapa konflikter, reparera och till och med förvärra konflikter. Men framförallt är 
kommunikation det främsta redskapet att hantera och lösa konflikter. Givetvis vill man att alla 
konflikter på en arbetsplats ska kunna lösas. Sannolikt kan inte alla konflikter lösas utan 
behöver hanteras effektivt så att man som personal kan gå vidare i livet och med 
verksamheten.  
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Oenigheter som inte hanteras alls, eller illa eller tas itu med alltför sent, skapar obehag och 
rädsla. Därmed är det av stor vikt att man har kunskap att hantera konflikter tidigt och på ett 
bra sätt för att hushålla med energi. (Ljungström och Sagerberg, 2004). Därför ska jag ge er en 
fingervisning om hur kommunikationen fungerar. 
 
Vad är kommunikation för något? Kommunikation kommer från latinets communicare, som 
betyder att något blir gemensamt. Kommunikationen är information, påverkan, tanke, känsla 
och ett sätt att få sin identitet bekräftad, det är att visa hur man upplever den man pratar med. 
(Mathiasson, 1994). Det kan också definieras som den process där två eller flera personer 
skickar budskap till varandra, där de visar hur de uppfattar sig själva och situationen samt 
innehållet i budskapen. Kommunikation är en process där ett symboliskt spel i flera 
dimensioner äger rum. (Nilsson & Waldemarsson, 1990). 
 
För att få en förståelse bör man veta varför vi kommunicerar? Svaret är enkelt, en människa 
måste kommunicera, eftersom vi har behov av gemenskap och mänsklig kontakt, det är snarare 
livsnödvändigt. Maltén (1998, s. 12) beskriver kommunikation som ett villkor för att vi skall 
kunna överleva fysiskt och socialt som människor. Han menar att via kommunikationen kan vi 
intellektuellt förmedla och mottaga information, göra omvärlden begriplig och meningsfull, 
och emotionellt få utlopp för känslor, glädje och sorg, framgång och misslyckanden, ge uttryck 
för behov och personlighet. Socialt känna oss sedda och uppskattade, komma nära varandra, 
upprätthålla och vidmakthålla relationer, övertala andra att handla som vi själva, och även 
utöva makt över andra. Kommunikation håller ihop vår familj, vårt samhälle och våra 
organisationer. (Maltén, 1998, s. 12). 
 
Jag skulle vilja påstå att när en organisation eller arbetsledare förmedlar ett budskap om 
förändringar i arbetssituationen, leder det nästan alltid till effekt. De anställda förstår att en 
förändring är på gång och förändring innebär alltid någon form av hot mot oss. ”Man vet vad 
man har men inte vad man får.” Denna förståelse av budskapet leder till oro och olika 
försvarsåtgärder. Frånvaron ökar för att några flyr in i exempelvis, sjukdom eller missbruk och 
effekten av kommunikationen blir minskad effektivitet för verksamheten. ”Vi” – och ”Dom” – 
känslorna växer. Budskapet är förstått och leder till en enorm energiåtgång men inte till 
effektivitet. Om budskapet om förändring skall leda till effektivitet måste sändaren av 
budskapet ha kännedom om och förståelse för mottagaren av budskapet. Det är först när 
budskapet nått bakom mottagarens försvar och mottagaren accepterat budskapets verkliga 
innebörd som budskapet blir effektivt. (Mathiasson, 1994). Nilsson & Waldemarsson (1990) 
menar att Det finns en skillnad mellan budskapets effekt och effektivitet i kommunikationen. 
Effektivitet är när budskapet leder till önskad handling. Effektivitet i kommunikationen 
handlar därmed om att uppnå det man vill, att påverka den andre för att få honom till att både 
förstå och handla i enlighet med vad man själv vill. (Nilsson & Waldemarsson, 1990). 
 
Därmed bör sägas att om förändringar skall ske inom verksamheten har organisationer och 
arbetsledning en benägenhet att undanhålla information, speciellt vad gäller hinder och möjliga 
svårigheter. Undanhållandet sker ofta i ett slags hänsynstagande och skyddande. Dels 
skyddande av sig själv gentemot konflikter om förändringen, dels tror man sig skydda de 
anställda från oro genom att ge så lite och så positiv information som möjligt.  
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Resultatet blir ofta det motsatta, såsom det man inte vet leder till svårigheter att möta 
förändringar, vilket resulterar i fantasier om förändringens innebörd. (Nilsson & 
Waldemarsson, 1990). 

2.4.1 Feed-back 

Feed-back eller Återkoppling är den process vilket man får reda på hur någon annan uppfattat 
det som sagts och gjorts. Det är ett sätt att upptäcka följderna av det man säger och gör samt ett 
sätt att anpassa sig efter varandra. Det är ett svar på behovet att få veta hur man uppfattas och 
vilken effekt ens handlingar får. (Nilsson & Waldemarsson, 1990).  
 
Hur ska den som meddelar budskapet veta om, eller hur mycket av budskapet som nått fram? 
Meddelaren kan uppleva att han givit all information som han/hon har och att det därför inte 
finns något att tillägga eller anledning att upprepa det redan sagda. Maltén (1998) menar att 
god kommunikation förutsätter inte bara en växling mellan sändar – och mottagarrollen, utan 
de som kommunicerar måste använda samma kommunikationskanal. Det vill säga att den ene 
kanske ger uttryck för sina tankar medan den andre ger uttryck för sina känslor, vilket 
kommunikationen hamnar på avvägar. 
 
Men vi människor har en förmåga att bara ta in en delar av budskap. Man kan säga att ju mer 
hotfulla budskap, desto mindre av det tar vi in, eftersom vårt försvar aktiveras när det finns 
något hotfullt i det vi hör. När försvaret aktiveras går en mängd energi till ”försvarsåtgärder” 
och energin räcker ej till att ta in ytterligare information. Dessutom kan försvaret tolka det som 
går in och informationen kan landa i mottagarens minne tämligen olikt det meddelaren menat. 
Därför bör man som meddelare ta reda på vad av, och hur ditt budskap gått fram innan du 
lämnar mottagaren ensam med sin tolkning. (Nilsson & Waldemarsson, 1990).  
 
Lennéer, Axelsson & Thylefors, (1998) menar att många konfliktsamtal utvecklas till en 
rättegång, där parterna ta motsatta och fixerade roller. Man kan beskriva det som en strid 
mellan två försvarsadvokater, det blir en kamp om att vinna eller förlora målet. Man kan säga 
att som meddelare bör man därför be mottagaren ge sin version till dig, feed-back eller 
återkoppling för att se att det stämmer överrens med det man nyss sagt. Därmed bör man alltid 
ha direkt feed-back, såsom att mottagaren redogör för hur han/hon uppfattat budskapet. 
Meddelaren kan då få möjligheten att rätta till missförstånd innan de hunnit rota sig av de inre 
grundantaganden som gjorts. Om meddelandet ges i en stor arbetsgrupp kommer 
återkopplingen att röra sig på sakliga planet. En stor arbetsgrupp är dock sällan så pass trygg 
att där kan ges personlig feed-back. Den bör istället ges tid och utrymme för i den mindre och 
tryggare nära arbetsgruppen. (Nilsson & Waldemarsson, 1990).  

2.4.2 Dilaloginriktad kommunikation 

Människor har i allmänhet svårt att hantera konstruktiv kritik. Därför kan återkopplingen 
kännas som ett hot, vilket gör att du undviker denna återkoppling som man såväl behöver, 
exempelvis i ett utvecklingssamtal eller i ett konfliktsamtal. Om man känner att ens identitet är 
hotad, kommer man att kämpa. Det är naturligt att man värnar om sitt personliga revir och 
kämpar för sin rätt om man är i konflikt. Men att ständigt bevisa att man alltid har rätt medför 
att skillnader i åsikter och diskussioner om arbete och verksamhet lätt växer till svårighet och 
problem.  
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De synpunkter som inte är positiva, känns ännu mer hotande om man har svårt för att skilja 
mellan vara och göra, vilket innebär att man lätt tror att ens hela existens är kopplad till hur 
man löser sina problem. Om varje handling inte anses tillräckligt bra, kan det kännas som ett 
bevis på att man som person inte duger eller inte längre är ”någon”. (Ljungström och 
Sagerberg, 2004).  
 
Eftersom jag i föregående kapitel diskuterade vikten av återkoppling, ska jag här gå in på hur 
man i konfliktsamtal undviker att arbetsrelationer utvecklas till någon form av rättegång. Det 
är viktigt att man skiljer på monolog och dialog. Precis som Buber, M (1966) skilde mellan 
monologen och den tekniska dialogen och den autentiska dialogen. Buber menar att 
monologen är självcentrerad och inte särskilt respektfull när det gäller kommunikation. 
Exempelvis en extremt tävlingsinriktad person fastnar i retoriska monologer utan att vilja 
förstå den andres synsätt. Den konfliktundvikande karaktären argumenterar svalt eller inte alls. 
Men den tekniska dialogen är ett informationsutbyte som fyller sin funktion.  
 
När vi kikar på den autentiska dialogen finns det inga spår av att vara kontrollerad eller ägd. 
Alla har rätt att säga sin mening och de visar respekt till olikartade känslor och ståndpunkter. 
Jag skulle vilja säga att de tolkar inte varandras olika uppfattningar personligt, utan i en 
dialoginriktad förhandling är man öppen och prövande. Precis som man inte sväljer allt som 
sägs utan granskar dem utan misstro. Man är välvilligt inställd och är beredda att modifiera 
sina åsikter när man lyssnar till den andres argument. 
 
Vad som bör sägas är att det inte är argumentationen i sig som utan dess form och innehåll som 
kan bli låsande. Däremot en person som har kompetens att föra dialog, håller alltid dörren 
öppen för olika lösningar. Debattören däremot har redan bestämt sig och dennes argument är 
slutna och definitiva. 
 
Därmed är chefens roll att agera förebild, dels för att visa uppriktighet, lyssnande och välvilja. 
Att ha kunskap om konfliktens omfång från alla inblandade och att kunna föra ett så pass gott 
samtal att det kan komma att bli någon form av lösning av konflikten. Viktig att det får ta tid 
och att resurser läggs på detta, dels för att man aldrig någonsin kan får fram bra beslut när 
tidspress råder. 

3. Problemprecisering  
Utifrån teorier och tidigare forskning, är mitt syfte med denna studie, att visa vilka åtgärder 
och resurser chefer tar till när de hanterar och löser konflikter. Detta är målet med uppsatsen 
och ligger till grund för och styr uppläggningen av undersökningen, för att vi ska få en 
förståelse till varför vissa åtgärder/resurser vidtas. Därmed måste jag formulera frågor som kan 
ha betydelse till varför konflikter uppstår och hur de hanteras. 
 
Min vilja är att intervjua ett antal chefer inom kommunalförvaltning som har varit med om 
konflikter. Detta för att vi ska kunna förstå men också se vilka processer de varit med om på 
sin arbetsplats, i sin organisation, och om de själva förstått denna process. 
 
De frågor som jag anser kan vara av betydelse är: 
 
Hur hanteras konflikter av chefer på olika nivåer i den kommunala sektorn? 
Vilka resurser/åtgärder använder sig dessa chefer av när de hanterar konflikter? 
Vad är den vanligaste orsaken till konflikt?  
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4 Metod 
I metod avsnittet förklarar jag hur jag har genomfört min empiriska undersökning samt vilka 
metoder jag har använt mig utav. 

4.1 Kvalitativ ansats 

I min undersökning har jag valt en kvalitativ ansats eftersom jag anser att det med detta 
förfarande är enklare att påvisa vad jag är intresserad av att få fram, förstå och se. 
I undersökningen har jag inte riktat någon uppmärksamhet mot kvantifiering eller mätningar 
eftersom mitt mål har varit att försöka tolka de intervjuades berättelser för att bättre kunna 
förstå vad som påverkat dem att hantera konflikter på ett visst sätt, dels för att se själva 
läroprocessen av denna problematik.  
 
Den kvalitativa metoden är användbar när man vill försöka förstå hur individen själv uppfattar 
och tolkar sin sociala verklighet samt reviderar den och för att förstå nya sammanhang. 
(Bryman, A, 2002). 
 
Precis som Bryman, A. (2002) och andra samhällsforskare med honom framhåller att det är 
viktigt att man som utförare av en undersökning talar om för dem som kommer att läsa arbetet, 
att man har ett visst synsätt och en förförståelse, som de därefter kan förhålla sig till. 
 
Min ontologiska syn är konstruktivistisk, vilket innebär att jag tror att varje individ själv 
konstruerar sin verklighet som hela tiden är föränderlig utifrån ett samspel med en social 
verklighet som också hela tiden förändras. Detta till skillnad mot en objektivismisk ståndpunkt 
där man menar att de sociala företeelserna är desamma oavsett aktörerna. 
 
Jag kan inte bortse ifrån att jag till en del har använt mig av de teoristudier som jag redan fått 
genom tidigare utbildning och erfarenhet, vilket skulle kunna innebära att jag har en viss 
deduktiv ansats med vissa teorier klara. 
 
Dock menar jag att min ansats är induktiv eftersom jag vill söka ny kunskap och förklaring och 
låta teorier växa ur mitt material (Bryman, A, 2002).  
 
Jag har valt att göra en empirisk studie som är kvalitativ och belysa mitt problemområde med 
hjälp av semistrukturerade intervjuer. 
 
Detta har jag gjort eftersom jag vill höra de intervjuades egna berättelser. För att vi ska förstå 
dem bättre, tror jag också att det är viktigt att vi får en förståelse för hur de intervjuades 
kontext ser ut på de olika verksamheterna inom organisationen. 

4.1.2 Intervjuer 

Jag har bett de intervjuade reflektera över händelser i sina organisationer som de menar har 
spelat en viktig roll i hur konflikter hanteras och vilka resurser de använder sig av när 
konflikten är ett faktum. Detta bad jag dem tänka över ett par dagar innan mina intervjuer. 
Mina intervjuer har som sagt varit både strukturerade och ostrukturerade, vilket mer haft 
formen av ett samtal, en berättelse.  
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De intervjuade berättade sin historia och jag ställde frågor som snarare speglade det den 
intervjuade hade sagt eller var följdfrågor på intressanta områden. I slutet på varje intervju gick 
jag tillsammans med den intervjuade igenom min intervjuguide för att se om det var något vi 
missat. Oftast hade då den intervjuade redan täckt in alla de områden som jag hade med i 
guiden. 
 
Jag fick in mycket intressant material som jag hoppas kan bidra till att vi förstår vad den 
personalansvarige inom organisationens olika verksamheter kan vara med om och hur detta 
påverkar dem inte bara som arbetsledare utan också som människor. 
 
Jag har använt mig av diktafon för att lättare koncentrera mig på vad och hur saker blir sagda. 

4.1.3 Urval 

Min population, den grupp ur vilken jag gjort mitt urval, består av personer som var och en har 
varit med om konflikthantering. Mitt urval kan sägas vara ett icke sannolikhetsurval eftersom 
jag gjort vissa strategiska överväganden för att få med så många olika aspekter som möjligt. 
Den kvalitativa metoden gör inget anspråk på att vilja kvantifiera hur många som tycker en 
viss sak, utan vill snarare identifiera kvalitativt olika uppfattningar som kan täcka in större 
delen av variationer av uppfattningar i en population. (Starrin, B &, Svensson, P-G, 1994). 
 
Med anledning av detta har jag i mitt urval försökt ställa upp vissa strategiska kriterier, som 
kön, befattning, utbildning inom denna offentliga organisation. 
 
De sex jag valt att intervjua är personer som varit med om konflikter eller har varit med om 
konflikthantering. Jag ställde denna fråga inledningsvis, har du varit med om 
konflikter/konflikthantering i din verksamhet? Eftersom jag ville få kunskap om hur det ser ut i 
de olika verksamheterna och det visade sig att de intervjuade hade erfarenhet av 
konflikter/konflikthantering.  
 
De intervjuade består av tre män och tre kvinnor. En del av männen kommer både ifrån det 
privata näringslivet och ifrån andra offentliga verksamheter men är just nu anställda i denna 
kommunala verksamhet. Kvinnorna däremot kommer enbart ifrån offentliga verksamheter. De 
har alla ganska gedigna erfarenheter från sina respektive verksamheter, eftersom man kan 
beskriva denna organisation som ett nätverk av olika enheter där lagar, regler och normer ska 
följas men att det finns likheter/olikheter mellan dessa enheter beroende på var man arbetar, 
exempelvis om man arbetar inom skolan, äldreomsorgen eller inom personalavdelningen. När 
det kommer till utbildningsgrad, har de alla mer än tre års universitetsstudier, samt 
påbyggnadsutbildningar. Jag har tyckt det varit intressant att få med människor som kommer 
ifrån olika nivåer i organisationen, för att se om det finns likheter/olikheter i deras kunskap att 
hantera konflikter. Alla sex intervjuade kommer ifrån en medelsvensk kommun men från olika 
förvaltningar. 
 
Mitt urval har till viss del påverkats av tillgång på personer som varit villiga att låta sig 
intervjuas, ett bekvämlighetsurval. Medelåldern inom denna offentliga förvaltning ligger runt 
femtio-femtiofem. Denna situation är inte helt ovanlig inom dessa organisationer, även om 
man strävar efter mångfald, vilket gäller rekrytering av yngre medarbetare. 
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De sex som jag intervjuat är alla anställda inom kommunalförvaltning, offentlig verksamhet 
som chefer inom skola, vård och omsorg, och även inom personalavdelning. De har alla en 
gedigen yrkeserfarenhet och två av dessa chefer har varit verksamma i nära sjutton år. 
En av de intervjuade har arbetat som chef av något slag inom både det privata näringslivet och 
inom den offentliga sektorn och är just nu anställd inom den kommunala verksamheten. Jag 
vill påpeka detta eftersom jag tycker mig ha fått en vidare kunskap, just på grund av 
hans/hennes erfarenheter av både det privata och det offentliga. 

4.2 Genomförande 

Mina intervjuer genomfördes på respektive anställdas kontor och jag bör tala om att det varit 
mycket svårt att få tag på vissa av dem, såsom att nå dem via telefon var helt omöjligt. Därmed 
prövade jag att kontakta dem genom e-mail, vilket gav ett snabbt resultat. 
 
Eftersom jag har ett problemområde som jag vill beröra har jag haft en viss struktur på mina 
intervjuer, en semistruktur (Kvale, S, 1997). Jag har därför behövt hålla mig till en 
intervjuguide (se Bilaga 1). Eftersom min intervjuguide främst består av ett par 
berättelsefrågor och några strukturerade frågor, har de intervjuade bidragit med organisatoriska 
berättelser och utförligare svar. Jag bör även påpeka att jag även ställt olika följdfrågor 
beroende på vem jag intervjuat i organisationen, eftersom jag ville se om det fanns 
likheter/olikheter mellan verksamheterna, vilket olika teman växte fram. 
 
Eftersom jag velat vara så flexibel som möjligt när jag intervjuat och gärna velat att den 
intervjuade, bidragit med nya tankegångar och teorier, som jag sedan kan prova på de övriga, 
har min intervjuguide bara varit till stöd och inte ett regelrätt instrument som jag hela tiden 
följt. (Kvale, S, 1997). I min intervjuguide börjar jag med att fråga om generella 
bakgrundsfakta, som ålder, samt därefter om specifika bakgrundsfakta, som position i 
organisationen, anställningslängd och så vidare. Därefter har jag fortsatt med berättelsefrågan 
och sedan ställt följdfrågor inom vissa teman för att täcka upp eventuella hål i berättelsen. Det 
visade sig också att alla de intervjuade, besvarade temafrågorna i sina berättelser. 
 

4.2.1 Bearbetning och analys 
Efter jag gjort min empiriska undersökning och efter en första bearbetning har jag läst in mig 
på vidare teorier som i sig har lett till en djupare förståelse för mitt ämne och genererat nya 
vägar för mig att undersöka.  
 
Jag menar inte att jag har kommit fram till någon ny teori i min undersökning, utan snarare att 
jag belyst detta ämne från ännu en sida. Enligt Bryman, A. (2002) leder kvalitativa 
undersökningar med induktiv syn sällan till nya generaliserbara teorier. 
 
Jag har efter varje intervju direkt lyssnat igenom denna på diktafonen och sedan dokumenterat, 
skrivit ner hela intervjun. Eftersom intervjun då fortfarande är aktuell i mitt minne kan jag 
därför komma ihåg intryck och hur vissa saker blivit sagda mycket bättre. Jag har av denna 
anledning också gjort en första analys av materialet. 
 
När jag tolkat mitt insamlade material fann jag olika teman som blev en följd av de olika 
följdfrågor som ställts beroende på var respondenten arbetat inom organisationen. Skälet till 
detta var att jag ville ge läsaren en större förståelse av den information som de intervjuade gett 
mig. 
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Detta har inneburit att jag skrivit ner varje intervju, ord för ord, transkriberat, direkt efter det 
att den var klar. Jag har därefter läst igenom materialet ett antal gånger innan jag börjat försöka 
hitta koder och teman. När alla intervjuer var klara och jag gjort samma sak med allt mitt 
material har jag försökt hitta gemensamma teman,. Några teman som jag hittat är ledarskap, 
struktur och kommunikation. Jag har försökt koppla ihop dessa teman till olika litteraturteorier 
inom dessa områden för att efter teorigenomgången göra en koppling mot vad allt detta kan 
innebära för hur konflikter kan och ska hanteras inom den egna organisationen. Därmed kan 
jag säga att detta genererar i sin tur i min slutliga analys av materialet. 
 
Jag har därmed försökt göra en explorativ undersökning där jag kommit att försöka inhämta så 
mycket kunskap jag kan om ett bestämt problemområde och verkligen försökt belysa 
problemet så allsidigt jag kan. (Patel, R & Davidson, B, 3 uppl., 2003). 

4.3 Kvalitet 

När man gör en kvantitativ analys, handlar diskussionen om trovärdighet, noggrannhet och 
giltighet. Var det rätt företeelse eller objekt som kom att mätas (validitet)? Med vilken 
noggrannhet genomfördes mätningen (reabilitet)? 
 
Däremot i den kvalitativa forskningen handlar det i stället om huruvida man har tolkat och 
analyserat rätt. Huruvida tolkningen och analysen representerar verkligheten som är den 
verkliga frågan. Representerar beskrivningskategorierna verkligen de intervjuades 
uppfattningar? 
 
4.3.1 Trovärdighet och giltighet 
För att läsaren av undersökningen ska kunna veta att jag som undersökande inte har 
konstruerat egna tolkningar, utan att dessa verkligen representeras av dem som blivit 
intervjuade – har hög kongruens (Bryman, A, 2001) – har jag använt mig av olika citat från de 
intervjuade för att förklara varför jag gjort en viss tolkning. Jag har dessutom låtit de 
intervjuade personerna fått ta del av det jag tolkat, för att kunna korrigera eventuella 
missförstånd, så kallad respondent validering (Bryman, A, 2001). 
 
Viktigt är att säga att det enbart inte är hur jag som undersökande har tolkat intervjuerna som 
ska ligga till grund för om undersökningen är trovärdig, utan hela arbetet. Hur jag har gjort 
mina teoretiska antaganden, urval av intervjupersoner samt själva genomförandet av hur 
undersökningen presenteras och diskuteras (Starrin, B & Svensson, P-G, 1994). 
 
Läsaren ska själv få en möjlighet att förstå mina intervjuades kontext i sina olika 
organisationer, vilket jag har försökt att utveckla detta i bakgrundsdelen av undersökningens 
intervjuresultatdel. Läsaren ska själv få en möjlighet att kunna bedöma om tillförlitligheten är 
hög samt om de observationer som jag gjort som undersökande stämmer överrens med de 
teorifördjupningar som gjorts. 
 
När jag ser på pålitligheten i min undersökning menar jag som gestaltpsykologen Kurt Lewin, 
att en människas beteende aldrig är mer än hennes ”livsrum”. Livsrummet är världen som 
individen uppfattar den just nu. Världen omfattas av både individen och hennes psykologiska 
omgivning. Beteendet är därmed ett resultat av detta livsrum.  
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Genom Lewins forskning blev det accepterat att inget helt objektivt själv finns, vi är alla 
formade olika, vilket också gör att vi uppfattar saker olika. Lewin menar också att känslor 
precis som tankar är fakta (Kolb, D, 1984). 
 
Vad jag också bör säga är att när man gör en kvalitativ undersökning är varken objektet för 
undersökningen statisk (Bryman, A, 2001). Detta kan förklaras med att undersökningen 
troligtvis hade fått ett annat utfall vid ett annat tillfälle. 
 
Därmed bör sägas att varje tolkning av ett problem är unik och man belyser det från olika håll, 
vilket kan på detta vis öka vår förståelse för det hela (Patel, R & Davidson, B, 2001). 
Pålitligheten kan sägas vara stor vid den specifika undersökningen utan att för den skull skulle 
ha en större överförbarhet på andra liknande grupper eller kontexter. Man kan också säga att 
den kvalitativa undersökningen för det mesta inte strävar efter eller vill uppnå generaliserbara 
teorier, utan vill beskriva ett fenomen. 

4.4 Etik 

När man gör en undersökning som denna finns det alltid etiska frågor som man som 
undersökare måste ställa sig. Jag har också varit försiktig med att göra tolkningar som kan 
handla om personliga läggningar. Det har inte heller varit min mening eller vilja att 
problematisera individer. Jag har haft som utgångspunkt att det är något i organisationen som 
påverkar dessa chefer hur de hanterar konflikter. 
 
Jag har utlovat konfidentialitet till de intervjuade, gällande både arbetsplats och identitet. De 
har från början fått reda på vad jag ska använda uppsatsen till, vilket de funnit mycket 
intressant och har ett önskemål att få läsa uppsatsen om den blir godkänd. 
 
Jag har velat nämna vikten av utbildning och arbetslivserfarenhet av de intervjuade, eftersom 
jag tror att det har en viss betydelse i sammanhanget. Det är ju en yrkesgrupp som de 
intervjuade tillhör, där det är mycket vanligt att konflikter sker just på grund av missförstånd 
och oklara budskap i en organisation där tid oftast inte finns till dialog med dess medarbetare. 
Därför är det av stor vikt av vilken utbildning man har som chef för att ha kunskap i att klara 
svåra samtal och även konflikter.  

5. Resultat 
Här har jag skrivit ned resultaten av min empiriska undersökning. Detta innebär att jag har 
försökt förmedla den kontext som mina intervjuade befinner/befann sig i för att sedan 
förtydliga det som kom fram i intervjuerna. 

5.1 Intervjupersoner 

Det första intrycket som jag fick av mina intervjupersoner är att de alla är ganska olika som 
individer. De har helt olika sätt att uttrycka sig på, såsom klädstil och även ledarstil. Det som 
framkom efter mina intervjuer var att min uppfattning av dessa kvinnor och män har ändrats. 
Jag hade gått in med en förutfattad mening, såsom att mina intervjupersoner skulle uttrycka 
samma sak lika, vilket jag fick bli varse att så var inte fallet. Däremot bör sägas att jag anser att 
dessa människor innehar god kunskap, engagemang, ansvarstagande och är målorienterade och 
driftiga. I mina ögon verkar de vara arbetsledare som ingen skulle vilja byta ut! Alla mina 
intervjuer har genomförts utan problem. De intervjuade har varit mycket villiga att dela med 
sig av sina erfarenheter.  
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5.2 Intervjuresultat och analys 

Några teman som jag hittat är ledarskap, struktur och kommunikation. Jag har försökt koppla 
ihop dessa teman till olika litteraturteorier inom dessa områden för att efter teorigenomgången 
göra en koppling mot vad allt detta kan innebära för hur konflikter kan och ska hanteras inom 
den egna organisationen. Därmed kan jag säga att detta genererar i sin tur i min slutliga analys 
av materialet. 
 
De kvinnor och män som intervjuades i denna organisation verkade alla ha likartade strukturer 
till en början, men det visade sig att så var inte fallet, förutom att själva styrningen i var och 
ens verksamheter är omständliga, byråkratiska men med självstyrande arbetsgrupper som de 
verkar kunna styra och stödja. De försöker i möjligaste mån klara upp konflikter och andra 
problem som ny personal, nya arbetsuppgifter och annat som hör till chefsrollen. De tillhör den 
offentliga sektorn och deras arbete består i att hjälpa andra människor med mycket stora behov 
och de har det slutgiltiga ansvaret för hur organisationen fungerar. 
 
Mina resultat har vuxit fram under intervjuerna vilket jag delat in i olika teman. Ledarskapets 
betydelse/struktur i verksamheten och kommunikation är av vikt. Under dessa rubriker 
kan jag mer specifikt beskriva deras kunskap om konflikter och vilka resurser och åtgärder 
som vidtas inom denna organisation när konflikter uppstår.  
Jag börjar redovisa vad som framkom under: 

5.2.1 Ledarskapets betydelse 

Vad som framkommit under intervjuerna är att ledarskapet har en mycket stor betydelse vilket 
innebär att man som chef bör vara tydlig och ärlig så att medarbetarna kan tolka vilka syften 
som är överordnade. Detta är viktigt så att medarbetarna kan acceptera den inställning som 
deras organisation uppvisar i sin interaktion med kunden. Det i sig kan bli en kulturkrock 
mellan de privata värderingarna och samhällets dolda värderingar. 
 
”Viktigt att man har olika åsikter, men eftersom vi arbetar i en politisk styrd organisation kan 
motsättningar inträffa. Det är kanske inte alltid, företagsekonomiska eller logiska beslut som 
fattas, utan det kan vara politiskt”. (IP F). 
 
Mina respondenter anser att de har en mycket svår uppgift att leva upp till, det krävs en inre 
trygghet, vilket gör att det inte blir så kännbart om man är ur form eller är osäker på hur en 
konfliktsituation ska hanteras. Om man är osäker kan situationen i sig bli både kränkande och 
arbetsam. Vad som mer framkommit är att det finns många olika sorters ledare även om de alla 
verkar ha en god kunskap i konflikthantering finns det skillnader på chef och chef.  
 
”Antingen är man född ledare eller inte, det kan aldrig läsas in. Det är ju många chefer som 
inte har dessa ledaregenskaper, vilket gör att de mår dåligt. De saknar denna förmåga och 
fingertoppskänsla, vilket kan leda till en massa konflikter. (IP F). 
 
En av de intervjuade har erfarenhet inom den kommunala och Landstingets sektor och även 
från den privata sektorn. Denne person har i sin yrkesroll haft hand om både personal och 
ekonomi inom olika verksamheter där saker och ting ses på olika sätt,  
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vilket man kan förstå eftersom värderingar och synsätt formar olika kulturer hur olika 
organisationer utformar och verkställer sina mål för att klara budget och produktivitet som 
förhoppningsvis leder till nöjda konsumenter och medarbetare. Det visade sig dock i 
intervjuerna att det hade en stor betydelse vilken sorts utbildning man har som chef när det 
handlar om hur konflikter uppstår och vilka åtgärder och resurser som vidtas. I denna 
offentliga verksamhet tycks det finnas skillnader i synsätt. Därmed bör sägas att utbildning 
verkar ha mycket stor betydelse. 
 
”Ja, en sjuksköterska accepterar ju ingen chef som inte har sjuksköterskeutbildning. Även 
lärare accepterar ju inte en chef som inte har lärarutbildning. Jag har aldrig jobbat så förut. 
För att få behörighet som chef i dessa två yrkena, måste man ha grundutbildning i ledarskap. 
Men sätter man in en chef med ledarskapsutbildning, kan man räkna med att den blir utfryst”. 
(IP F). 
 
När konflikter uppstår anser alla dessa chefer att som människor är vi olika, såsom att vi har 
olika viljor och åsikter. Vi har olika mål och vi vill olika saker, vilket de menar att det är helt 
naturligt att konflikter uppstår eftersom alla inte kan få sin vilja igenom när helst man vill.  
Det är när man inte hittar någon gemensam väg ut som konflikter kan uppstå. Det är även 
bristen på respekt och acceptans gentemot varandra, vilket många gånger kan vara en orsak till 
konflikt. Ibland kan det bero på förförståelse att vi har olika förkunskaper, vilket gör att vi 
förstår saker och ting på olika sätt. De menar att man måste ha en struktur och tydlighet för att 
visa vad verksamhetens mål strävar efter och en god kommunikation så att information går 
fram och att den förhoppningsvis inte misstolkas. Vad som mer bör sägas är att fler 
mellanchefer har tillsatts inom äldreomsorgen för att minska alltför stora arbetsgrupper. Skälet 
till att fler chefer tillsattes var för att närvaron till medarbetarna blev alltför avlägsen och 
konflikterna ökade när närheten till chefen försvann.  

5.2.2 Struktur i verksamheten 

Det finns olika traditioner, såsom att skolan har en hundraårig tradition med en statlig styrning, 
där man varit van vid att få all detaljreglering ifrån staten, vilket respondenterna anser kan vara 
en förklaring till varför konflikterna ser olika ut i de olika verksamheterna. De anser att man 
bör ta hänsyn till att skolan verkar ha en större öppenhet och en bättre kontakt med personalen 
om man jämför med exempelvis äldreomsorgen. En förklaring anser de kan vara att skolan 
förändras snabbare genom olika reformer och jobbar mer målmedvetet. Det är enklare att följa 
upp inom skolan än inom äldreomsorgen och att en del människor har behov av trygghet, 
ramar och regler medan andra vill arbeta med fria tyglar. Därmed kan man säga att vi alla 
behöver veta vilka krav som ställs och hur systemet ser ut om målet inom verksamheten ska 
fyllas. Vilka krav ska ställas eller uppfyllas kan vara en svårighet om strukturer inte finns inom 
organisationen. Det går aldrig att gissa sig till vilka krav som ställs utan det är beroende på 
olika situationer. När det är ett slutet klimat i verksamheten, såsom åsiktsförtryck eller 
maktmissbruk kan konflikter uppkomma.  
 
”Jag tror att det vore förödande, om jag som förvaltningschef skulle säga, att vi får inte tycka 
olika, eller lägga locket på. Om man skulle göra det, då skulle det bli konflikt. Då skulle folk 
känna sig vingklippta och hämmade, begränsade och förbjudna”. (IP C). 
 
Det är just när det finns frihet att tänka, tala och reagera som konflikter kan uppstå, det är det 
som är utveckling att få medarbetarna engagerade för att lyckas att ha en vaken verksamhet, 
vilket leder till ökad kunskap, utveckling och produktivitet.  
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Därmed är respondenternas åsikt att konflikter är av godo för att se att de har intresserade och 
vakna medarbetare. Det finns olika konflikter eftersom det är olika strukturer inom de olika 
verksamheterna i organisationen 
 
” Vi har fler konflikter, förhandlingar, tvister inom barn och utbildning än vad vi har inom 
äldreomsorgen. Jag tror att det har att göra med arbetslivsvillkor som kanske inte är riktigt 
accepterat hos alla lärare än?” (IP F). 
 
Eftersom det är olika sorters konflikter beroende på var man arbetar i denna organisation, anser 
de intervjuade att utbildning behövs inom alla områden, där man arbetar med människor. 
Oftast har äldrevården varit i fokus i hur man ska bemöta människor men bemötande är viktigt 
inom alla plan inom organisationen. 

5.2.3 kommunikation är av vikt 

När vi diskuterat konflikter under mina intervjuer är de alla ense om att konflikt är något som 
man måste ha i sin verksamhet för att det ska kunna ske en utveckling. Själva ordet konflikt 
ger oss en innebörd som är laddat men vi borde inte se det på det sättet, eftersom vi som 
människor tycker olika om saker, det hör ju tillvardagen. Konflikt är när 
meningsskiljaktigheterna inte kan lösas i ett samtal, utan det uppstår en motsättning och 
svårighet, vilket denna organisation försöker sträva efter ett så lösningsfokuserat arbete som 
möjligt. Alla dessa chefer anser att när konflikter uppstår kan det förklaras med att vi är alla 
olika som individer, vilket konflikter uppstår i alla sammanhang, såsom i familjesituationer 
och i organisationer. Det är det medmänskliga som är så svårt och komplicerat. Önskescenariot 
vore att de kunde plocka ihop en arbetsgrupp som har olika personligheter och som samverkar 
på ett bra sätt. 
 
Mina respondenter tycker att det kan vara mycket svårt att få tillstånd en sådan arbetsgrupp, 
vilket ofta ett informellt ledarskap uppstår som inte är önskvärt, vilket leder till konflikter. Det 
kan vara mycket som är undertryckt i grupper och som länge funnits och snabbt blommar ut i 
en konflikt även fast man tyckt att gruppen fungerat ypperligt, men att någon medarbetare är så 
stark att denne trycker ned och sätter sig på andra. Däremot om man har en arbetsgrupp där 
man kan kommunicera och där dialogen är aktiv, där personalmötena har en öppen atmosfär 
och man vågar ta upp saker, där det är högt i tak, där finns det inga problem, eftersom där byts 
tankar och åsikter. Har man däremot en arbetsgrupp där det är mycket tyst och personalen inte 
vågar uttrycka sig utan man håller på sina tankar och känslor, där kan det bli farligt. Det är i 
sådana arbetsgrupper som det lätt kan bli en problemgrupp utav. 
 
”En bagatell kan lätt bli en konfliktunge och som chef och ledare måste man vara lyhörd och 
ha en fingertoppskänsla för det hela, när det inte är bra stämning och man inte vågar säga sin 
mening. Det är viktigt.” (IP E). 

 
När det gäller läroprocessen anser de alla att konflikter kan vara bra att ha eftersom det är ett 
tillfälle att lyssna och värdera, förklara vissa saker, vilket kan göra att man når ett bättre 
resultat efter en konflikt än före. Därmed är kommunikation ett måste för att försöka i 
möjligaste mån skapa en dialog. 
 
”Ja, ofta i en konfliktsituation, när de uppstår, kan jag själv tänka mig, går man in med en 
förutfattad mening. Om jag är delaktig och skyldig i en konflikt, så går jag in med en viss syn 
på saker och ting och ett för högt adrenalinläge.  
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Jag har liksom bestämt mig, att nu jäklar. Om man istället kan sänka sin egen bestämda 
uppfattning från början, sänka sin egen ambitionsnivå, så att det blir ett resultat enligt min 
önskan. Jag måste ha en dialog med en eller flera för att försöka förstå vad de tycker och 
tänker”. (IP C). 
 
Det är ett tillfälle man ska ta iakt för att skapa bättre förståelse att vi har olika förkunskaper. 
Oftast löser man en konflikt genom att förklara och genom att ge en bakgrund till varför man 
bör göra på ett eller annat sätt, samt att försöka göra konflikten till en sakfråga och inte en 
personfråga.  
 
”De har en information eller annan utgångspunkt som gör att de tycker annorlunda, än vad 
jag gör. Då måste jag ta reda på vad är det för information och bakgrund som de har och som 
inte jag har? Ofta hamnar man i liknande slutsatser om man har samma information, inte 
alltid, men ofta beror det på detta”. (IP C). 
 
De anser också att de får ny kunskap om de här människorna eftersom de hela tiden lär sig 
något nytt, hur de ser på olika situationer och vilken människotyp de tillhör. Det är väldigt 
viktigt att få den kunskapen, eftersom en del människor är mycket lugna och försiktiga, 
tillbakadragna och får mycket arbete gjort, de är strukturella. Andra är framfusiga och har 
mycket ord men det sker väldigt lite i handling. I själva hanteringen av konflikter brukar de 
försöka att skapa en dialog mellan de inblandade. De anser att man måste kommunicera 
mycket med dessa människor, det är endast då en lösning kan ske av konflikten. Det är mycket 
viktigt att ha god återkoppling så att man säkert vet att alla har fått en god förståelse. Vad som 
bör påpekas är att de inte tycker om ordet konflikt eftersom det har en negativ klang. De vill 
snarare kalla det för meningsskiljaktigheter som går att lösa. Dessutom att låta konfliktsamtal 
få ta tid är oerhört viktigt 
 
Men de erkänner att det finns tillfällen då man måste göra omplaceringar för att ingen lösning 
kan ske, trots stöd och hjälp från den egna arbetsgruppen, företagshälsovård, fack och 
konsulthjälp. Men målet för alla dessa chefer är att i möjligaste mån hantera konflikter för att 
bevara en frisk arbetsgrupp som lägger ned energi på arbete istället för osunt förfarande, vilket 
i slutänden kan leda till högt sjuktal och låg produktivitet. 

5.3 Sammanfattning och analys 
Jag har försökt att visa på, vilka resurser och åtgärder som vidtas när konflikten är ett faktum. 
Eftersom vi har fler konflikter nu än förr och världen är mer komplex är också ansvaret tyngre. 
Stress ökar och skapar konflikter, eftersom förmågan att kommunicera minskar vid stress. 
Globaliseringen gäller inte enbart företag och stora verksamheter utan varje enskild individ har 
ett stort uppbåd alternativ att välja mellan i alla sammanhang. Därmed bör sägas att denna 
organisation strävar efter struktur, tydlighet och givetvis god kommunikation som är a och o 
för verksamheten för att undvika konflikter. 
 
Därför har det gjorts en del förändringar inom en del av verksamheterna i exempelvis 
äldreomsorgen där man tillsatt fler mellanchefer för att undvika alltför stora arbetsgrupper. 
Resultatet har blivit mycket gott eftersom närhet till den underställda personalen är nyckeln till 
gott samarbete, vilket har märkts i organisationen, såsom att chefer och personal mår mycket 
bättre eftersom dialogen till de anställda kan hållas aktiv när närheten till dem finns.  
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I denna organisation är kunskapen mycket god om varför konflikter uppstår, existerar och 
givetvis hur de ska hanteras. Dessa ledare är medvetna om hur svårt det kan vara, men påpekar 
att kompetensutveckling sker inom detta område för att stärka både chefer och medarbetare. 
De arbetar inte enbart för att höja kompetensen utan för att de anställda ska få en ökad 
förståelse av vad som är ett önskat beteende. Med mer kunskap anser dom att man kan lära sig 
hantera och förstå olika människotyper, vilket i sig är en ovärderlig kunskap att lära sig förstå 
människans beteende i svåra situationer där ibland att hantera konflikter. När det gäller 
ledarskapets roll har det också skett en del förändringar, såsom att när man tillsätts som chef 
inom någon verksamhet har man ett avtal som gäller att man ej får vara chef mer än högst sex 
år. Detta kan vara en god lösning eftersom det inte blir alltför kännbart om man byts ut som 
chef utan det ingår i anställningen. En del ledare kan ha svårt med chefsrollen, vilket man i 
denna organisation hela tiden försöker stärka den personalansvarige med kompetensutveckling 
och handledning för att i möjligaste mån få dessa chefer att klara av sin befattning. 
 
Tydligheten att vara rak och ärlig, vilket innebär att informera, kommunicera och skapa dialog 
istället för enbart diskussioner anser de är ett måste för att uppnå ett gott samarbete där 
öppenheten måste tillvaratas för att utveckling ska ske, vilket i sig ger en ökad produktivitet för 
verksamheterna i organisationen. Det är nyckeln till att minska konflikter som har att göra med 
exempelvis förändringar inom verksamheterna som styrs av politiska beslut och som inte 
motsvarar den egna ideologin. 
 
När det gäller utbildningen av chefer, finns det en mångfald av olika utbildningsnivåer, vilket 
man bör tillvarata eftersom olika kompetenser och synsätt är av mycket stor vikt eftersom det 
ger utveckling av verksamheterna och i slutändan högre produktivitet. Därmed kan sägas att 
det finns otroligt bred kompetens inom de olika verksamheterna även om medelåldern är något 
hög bland de anställda ledarna, kan man säga att det finns mångfald när det gäller kön och 
utbildning. 
 
Eftersom denna organisation är uppbyggd med ett helt forum av olika traditioner, kan man 
därmed säga att det finns mycket olika kunskap och värderingar som man kan använda sig av 
när det gäller att utveckla denna organisation. Därför bör man tillvarata all kunskap som finns 
eftersom man kan dra lärdom av de olika verksamheternas synsätt, vilket ökar mångfalden av 
olika lösningar vilket är mycket viktigt för att utveckling ska ske som sedan resulterar i 
ytterligare produktivitet. Därmed kan man säga att de i möjligaste mån använder sig av sina 
egna resurser i första hand när det gäller konflikthantering. Det är när ingen lösning nås som de 
använder sig av konsult eller företagshälsovård och det kan sägas är det bästa eftersom det 
finns mycket kunskap i de olika verksamheterna som man kan ta lärdom av när det gäller 
konflikthantering. 
 
När man arbetar med människor kan det lätt uppstå konflikter, eftersom det är det 
medmänskliga som kan vara en mycket stor svårighet att hantera. Därmed kan sägas att genom 
att försöka lyssna, förklara och vara tydlig med målbeskrivningar för att alla ska förstå vad 
som krävs inom organisationen och genom att ha en öppen kommunikation, vilket ger kunskap 
både för den ansvarige, såsom för medarbetarna är a och o för alla inom denna organisation. 
Det är det som ger en bra produktiv verksamhet, vilket minskar sjukskrivningar och dylikt för 
att i stället ge en organisation med god samverkan och friska arbetstagare.  
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Vid konflikthantering använder de sig utav att försöka skapa en god dialog, men de påpekar att 
det är viktigt att skynda långsamt. När man hanterar konflikter måste det få ta tid annars lyckas 
man inte med att lösa oenigheter eftersom tid är av största vikt. Det kan bero på att vi alla har 
olika förkunskaper vilket en del människor måste ha längre tid för att få den förståelse som 
krävs för att en lösning ska ske. Det är genom att förklara och återigen förklara som man kan 
skapa förståelse, acceptans att vi alla behövs, trots våra olikheter, likheter för att utveckling ska 
ske både för verksamheten och för den enskilde individen. 

6. Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka åtgärder och resurser chefer tar till när de 
hanterar och löser konflikter, i de olika verksamheterna i den kommunala sektorn när 
konflikten är ett faktum?  
 
Utifrån den frågeställningen och teorier har undersökningen byggts upp med tre teman som jag 
anser är av stor vikt för att skapa en förståelse om varför konflikter kan uppstå. Dessa teman 
var ledarskapets betydelse, struktur i verksamheten och kommunikation är av vikt. De 
frågor som ställdes under dessa teman har besvarats och analyserats i resultatavsnittet. Jag 
kommer härmed att redogöra för de slutsatser som framkommit i resultatet och även diskutera 
mina egna reflektioner som kommit fram. 
 
Vad man kan se i denna offentliga förvaltning, där man arbetar med människor är det ingen 
nyhet att konflikter uppstår. När man arbetar med människor inom alla verksamheter oavsett 
om det är inom det offentliga eller det privata näringslivet uppstår konflikter. Det finns en 
mycket bred kunskap i dessa olika verksamheter inom själva organisationen om varför 
konflikter uppstår och hur de ska hanteras. Det som kan vara problematiskt är när det handlar 
om personkemi och även om den egna ideologin går isär med vad som beslutats i själva 
organisationen, vilket kan leda till en kulturkrock. 
 
Därmed tycker jag mig se att organisationen i sig arbetar för ett ledarskap med god struktur 
och god kommunikation för att skapa en förståelse och tydlighet om varför vissa beslut fattas, 
eftersom många beslut är av politisk karaktär, vilket man inte alltid kan påverka som 
arbetstagare. Denna kommun verkar för en öppen verksamhet där man i möjligaste mån 
försöker tillvarata de anställdas synpunkter och önskemål för att ge en god samverkan som 
leder till nöjda medarbetare. Eftersom denna verksamhet styrs av politiska beslut, lagar, regler 
och normer för att uppnå verksamhetens mål, såsom att uppnå kundernas behov är ansvaret 
stort att som ledare bidra till att använda resurserna på rätt sätt och att arbeta enligt visioner 
och mål. 
 
Därför är det viktigt anser jag, att som chef stödja, delegera ansvar och befogenheter och att 
informera, kommunicera om verksamhetens beslut, samt att kunna fatta svåra beslut. Dessa 
chefer ska även ha uppföljning av arbetet för att säkerställa resultatet att god kvalitet uppvisas, 
ge återkoppling, belöning samt säkra lärandet. Precis som Larsten, I, (2000) påpekar att det är 
genom detta som dessa chefer får kunskap om att uppgift och inriktning är förstådda och 
accepterade och att tillvarata medarbetarnas synpunkter och förslag, vilket håller 
utvecklingsprocessen levande.  
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Enligt Larsten, I (2000) tillhör givetvis påverkan den personalansvariges ansvar att få olika 
personligheter att få till ett samarbete för att nå denna organisations visioner och mål, såsom att 
se till att ta tillvara människors kompetens för att säkerställa verksamheternas resultat genom 
att använda just de olika kompetenserna. Dessa chefer anser att det är alltid de anställda i de 
olika verksamheterna som åstadkommer detta, vilket ger utveckling och produktivitet för 
organisationen, vilket är en sanning. Därmed kan sägas att det är dessa människor som 
påverkar arbetet, vilket de är medvetna om och vill stimulera de anställda till reflektion och 
dialog för att utveckla en ökad medvetenhet hos medarbetarna och utveckla ett produktivt 
förhållningssätt.  
 
Jag anser att det ansvar man har som arbetsledare, är ett mycket ansvarsfullt arbete, vilket sker 
i ett nära samspel med medarbetarna, att kunna hantera konflikter och i möjligaste mån 
upptäcka, analysera och hantera oenigheter för att förhindra konflikters uppkomst, vilket 
Ljungström & Sagerberg (2004) också menar är av betydelse. Jag delar samma syn som dessa 
chefer att det kan finnas en risk att det blir dubbla budskap i dessa verksamheter, eftersom 
resurser tilldelas efter behov som ständigt ändras och att dessa resurser inte kan räcka till för 
dem som behöver det, vilket gör att man inte kan komma i närheten av den politiska viljan.  
 
Därför är det av stor vikt att man är ärlig och strävar efter tydlighet så att medarbetarna vet 
vilka syften som är överordnade. Larsten, I (2000) påpekar att medarbetarna måste få kunskap 
och information så att de kan acceptera den inställning som organisationen uppvisar i 
interaktion med kunden. Vad jag kan se är att det kan vara en svårighet om det finns dolda 
eller outtalade syften i organisationen, eftersom vi som människor har med oss olika 
värderingar, vilket vi fått genom uppfostran om allas lika värde och kan i sig göra att det blir 
en kulturkrock mellan privata värderingar och även samhällets värderingar. Vad som 
framkommit i denna undersökning är att detta är ofta ett skäl till konflikt.  
 
Vad jag mer kan säga och som gjort mig mycket förundrad är att det finns en trångsynthet när 
det gäller utbildning av chefer, vilket jag finner en stor besvikelse, eftersom jag anser att det är 
just genom mångfald som utveckling kan ske. Att vara chef innebär ju inte att man ska dömas 
eller frysas ut på grund ut av de erfarenheter eller utbildning man har, utan man bör däremot ta 
tillvara dessa olika kompetenser, vilket jag vill poängtera är av största vikt. De likheter som 
finns i det synsätt att en chef som inte har sjuksköterskeutbildning, eller att en lärare inte 
accepterar en chef utan lärarutbildning, tycker jag är mycket skrämmande.  
 
En chef ska tydligen i denna organisation ha en grundkompetens som exempelvis, att man bör 
vara sjuksköterska för att vara chef inom äldreomsorgen, eller gymnasielärare för att duga som 
chef inom grundskolan. Det går inte att ha någon annan sorts kompetens som exempelvis 
socialomsorgsutbildning eller att man är utbildad förskolelärare. Trots att dessa två 
yrkesgrupper har fått läsa till en ledarskapsutbildning finns det tydligen ingen tilltro till deras 
ledarskap? Vad jag har funderat över är om en sjuksköterska/lärare har tillräckliga kunskaper i 
ekonomi för att klara eller snarare kunna hantera de resurser som tilldelas varje enskild 
verksamhet? Detta är enbart en tanke som jag fått genom undersökningens gång och som jag 
vill poängtera ska stå öppet för vidare undersökningar, eftersom jag inte har fått fram något bra 
svar till varför det är på detta vis? Kan det vara så pass enkelt att det beror på olika traditioner, 
såsom att skolan har en hundraårig tradition med statlig styrning och att äldreomsorgen har en 
annan tradition, en kommunal och landstingstradition, vilket har samband med ädelreformen, 
där man tydligt ser olika traditioner och där konflikterna är olika.  
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Beror det på att skolan har en större öppenhet och kontakt med sin personal om man jämför 
med äldreomsorgen? Kan förklaringen vara att skolan förändras snabbare genom olika 
reformer, vilket gör att den arbetar mer målmedvetet? Är det simpla svaret att det är enklare att 
följa upp inom skolan än inom äldreomsorgen? Kanske ska man omvärdera chefsrollen att en 
sjuksköterska ska enbart arbeta med att dela mediciner, diagnostisera, lägga om sår och sätta 
katetrar, och att lärare ska enbart lära barn att läsa, räkna och skriva? Varför måste man vara 
gymnasielärare eller sjuksköterska, har man bättre kunskaper i ekonomi och ledarskap för att 
kunna leda personal inom dessa yrken? 
 
Vad jag kan se är att alla dessa chefer anser, att när det gäller konflikters uppkomst så är vi 
som människor olika och vi har olika viljor och åsikter. Dessutom har vi olika mål och vill 
olika saker, vilket gör att det naturligtvis uppstår konflikter oavsett om det gäller personkemi 
eller ideologi. Dessa chefer anser att det är bristen på respekt och acceptans som orsakar 
konflikter och även förförståelse av vilka förkunskaper som vi handhar. Jag håller med 
Larsten, I (2000) att struktur och tydlighet, kommunikation är a och o för att visa 
verksamhetens mål genom att informera så att återkoppling kan ske för att minska 
missuppfattningar.  
 
Eftersom denna kommunala verksamhet har fler konflikter inom barn och utbildning när det 
gäller förhandlingar än vad de har inom äldreomsorgen, är den stora frågan den, beror det på 
de arbetsvillkor som inte har accepterats hos alla lärare än? Man kan även se att konflikterna 
skiljer sig åt beroende på var man arbetar i denna organisation och därmed kan utbildning vara 
ett mycket gott instrument att skapa en förståelse av hur man ska vara gentemot varandra. 
Äldreomsorgen har varit i fokus under en längre tid av hur man ska bemöta människor och jag 
anser att skolan också skulle behöva mer utbildning inom detta för att slippa konflikter. Alla 
dessa verksamheter i denna organisation arbetar genom sin värdegrund att alla har lika värde, 
vilket jag tycker ska tas i beaktning. 
 
Likväl anser jag att konflikter behövs för att utveckling ska ske och är något som man måste ha 
i sin verksamhet. Precis som Mathiasson (1994) menar att det visar på att verksamheterna har 
vakna och engagerade medarbetare, vilket alla dessa chefer också anser är en fördel. Denna 
kommunala verksamhet eftersträvar arbetsgrupper där man kan kommunicera och att man har 
en aktiv dialog så att personalmötena får en öppen atmosfär. De vill ha mångfald av tankar och 
åsikter för att det inte ska bli en arbetsgrupp som håller på sina känslor och tankar, ett så kallat 
slutet klimat.  
 
Den uppfattning som jag fått som undersökare är att dessa chefer har god kunskap i att se hur 
läroprocessen sker i konfliktsituationen. Mathiasson (1994) anser och menar att det är ett 
tillfälle att lyssna och värdera och förklara saker som gör att man får fram ett bra resultat för att 
en lösning ska ske och att kommunikation har stor betydelse när man ska lösa konflikter. 
Därmed anser jag att dessa ledare arbetar för den kunskap som de får fram om alla dessa 
människor, eftersom de anser att denna kunskap är ovärderlig och att de hela tiden lär sig något 
nytt om dessa människor och hur olika situationer ska hanteras.  
 
Vad jag kan se är att dessa chefer försöker att skapa en dialog mellan de inblandade och jag 
delar Nilsson & Waldemarsson (1990) syn, såsom att man måste kommunicera mycket med 
dessa människor och se till att god återkoppling finns så att man säkert vet att alla har fått en 
god förförståelse. Givetvis finns det tillfällen när ingen lösning kan nås utan de måste ta extern 
hjälp i form av konsulthjälp eller företagshälsovård.  
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Vad som framkommit, vilket är positivt för denna verksamhet är att de anser att de har gott 
stöd i den egna organisationen genom stöd och hjälp av de egna och även från 
personalavdelningens chef och personalsekreterare, vilket skapar en trygghet som gör det 
enklare att våga hantera konflikter. Målet för alla dessa chefer är att i möjligaste mån hantera 
konflikter och bevara en frisk arbetsgrupp som enbart lägger energi på arbete istället för på 
osunt förfarande, vilket minskar sjukskrivningar och ger en ökad produktivitet av 
verksamheten.  
 
Vad jag också bör tillägga är att det gjort en omorganisation inom äldreomsorgen, där de 
tillsatt fler mellanchefer för att undvika alltför stora arbetsgrupper. Närheten till medarbetarna 
har gett gott resultat, vilket har märkts i organisationen eftersom chefer och personal mår 
mycket bättre när dialogen kan hållas aktiv och när närheten till varandra finns. Därmed vill 
jag avsluta denna diskussion med att säga att kunskap finns i alla dessa olika verksamheter och 
att man kan ta del av dessa olika synsätt, trots olika traditioner eftersom jag anser att det är 
med mångfald man kan utvecklas och som i sig ger ny kunskap och ökad produktion. 
Förhoppningsvis har jag gett er en bild av en sann verklighet, men som sagt helt säker kan man 
inte vara, eftersom själva intervjusituationen manar de intervjuade till den bästa dager som de 
kan frambringa. Detta är ju ett problemområde som kan vara lite känsligt, vilket jag anser är 
förståeligt men ytterst viktigt, och vilken chef vill inte att dennes verksamhet ska vara perfekt 
och visa på kompetens i sådana här svåra frågor. Jag vill också säga att mer forskning behövs 
för att få kunskap om de frågor som jag lämnat öppna. Det skulle kunna ske i form av en 
kvantitativ undersökning för att få en vidare kunskap om hur olika utbildning påverkar den 
personalansvarige för att ge organisationer en större medvetenhet om utbildning har någon 
form av betydelse när det gäller ledarskap? 
 
Jag vill avsluta detta arbete med att säga att det varit mycket intressant att göra denna 
undersökning, vilket jag tycker har berikat mig mycket. 
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Bilaga 1 
 

Sex stycken intervjuer av personalchefer inom kommunalförvaltning 
 
Min forskningsfråga: 
Vilka åtgärder och resurser tar chefer till när det uppstår en konflikt? 
 
Syfte och frågeställning: 
Utifrån teorier och tidigare forskning, är mitt syfte med denna studie att få kunskap om hur 
chefer hanterar konflikter och därmed visa vilka resurser och åtgärder som används? Detta är 
målet med uppsatsen och ligger till grund för och styr uppläggningen av undersökningen, för 
att vi ska få en förståelse till vad för åtgärder/resurser som vidtas. Därmed måste jag formulera 
frågor som kan ha betydelse till varför konflikter uppstår och hur de hanteras. 
 
Min vilja är att intervjua ett antal chefer inom kommunalförvaltning som har varit med om 
konflikter. Detta för att vi ska kunna förstå men också se vilka processer de varit med om på 
sin arbetsplats, i sin organisation, och om de själva förstått denna process. 
 
Intervjufrågor:     
I min intervjuguide börjar jag med att fråga om generella bakgrundsfakta, som ålder, samt 
därefter om specifika bakgrundsfakta, som position i organisationen, anställningslängd och så 
vidare. Därefter har jag fortsatt med berättelsefrågan och sedan ställt följdfrågor inom vissa 
teman 
 

Bakgrundsfakta: 
 
Hur gammal är du? 
Vilken befattning har du? 
Hur länge har du varit anställd? 
Vilken utbildning har du? 
 

Berättelsefrågor: 
 
Beskriv: Vad är en konflikt är för dig? 
Beskriv: Hur ser läroprocessen ut, i en konfliktsituation? 
Varför finns det konflikter? 
Hur hanterar du konflikter? 
När en konflikt kvarstår, var i processen brister det? 
Anser du att kommunikationen har betydelse för att konflikter uppstår? 
Vilket stöd finns det att få som chef, för att hantera konflikter? 
Känner du rädsla inför konflikter? 
 
Följdfrågor: 
 
De som dyker upp under samtalets gång 
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