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Abstract  
 
The purpose of this essay is to study how female managers describe conflicts on their 

workplace and handle conflicts on the working place. The questions to be answered are; 

How does female managers in social work describe conflicts? How do female managers in 

social work handle conflicts? There are limited research focusing on female managers and 

conflict management. I have used a theory framework focusing on management, conflict 

management and different explanations to understand how individuals can handle conflicts. 

To answer my question I have interviewed five female managers in social work and applied 

the existing theory framework. My ambition is to describe how their understanding 

correlates with the existing theory as well as to contribute to the subject as such female 

managers and conflict management.   
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 .  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 1



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING................................................................................................................................................. 5 

1.1 PROBLEMFORMULERING .................................................................................................................... 6 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING.............................................................................................................. 6 

1.3 DISPOSITION........................................................................................................................................ 6 

2. TIDIGARE FORSKNING ............................................................................................................................... 8 

2.1 KVINNLIGT LEDARSKAP........................................................................................................................ 8 

2.2 KONFLIKTER OCH KONFLIKTHANTERING............................................................................................. 8 

2.3 LEDARSKAP I MÄNNISKOBEHANDLANDE ORGANISATION.................................................................. 9 

3. METOD..................................................................................................................................................... 10 

3.1 URVAL ................................................................................................................................................ 11 

3.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ....................................................................................................................... 11 

3.3 ETISKA ASPEKTER............................................................................................................................... 12 

3.4 RELIABILITET, VALIDITET OCH GENERALITET..................................................................................... 12 

4. TEORETISK RAM....................................................................................................................................... 14 

4.1 LEDARSKAP ........................................................................................................................................ 14 

4.2 KONFLIKTER ....................................................................................................................................... 15 

4.3 KONFLIKTHANTERING........................................................................................................................ 17 

4.3.1 Tredjepart................................................................................................................................... 18 

4.3.2 Konflikthanteringsstilar .............................................................................................................. 19 

5. ANALYS .................................................................................................................................................... 21 

5.1 KONFLIKTER ....................................................................................................................................... 21 

5.1.1 Konflikter är vardag .................................................................................................................... 21 

5.1.2 Orsaker till att konflikter uppstår på arbetsplatsen................................................................... 22 

5.1.3 Konflikters positiva och negativa effekter på arbetsplatsen...................................................... 23 

5.2 KONFLIKTHANTERING........................................................................................................................ 25 

5.3 Chefens roll i konflikthanteringen ..................................................................................................... 25 

5.3.1 Medarbetarnas roll i konflikthanteringen .................................................................................. 27 

5.3.2 En tredjepart .............................................................................................................................. 28 

6. SLUTSATSER............................................................................................................................................. 30 

7. AVSLUTANDE DISKUSSION ...................................................................................................................... 33 

 2



8. REFERENSFÖRTECKNIG............................................................................................................................ 35 

9. BILAGA 1 .................................................................................................................................................. 37 

10. BILAGA 2 ‐ INTERVJUGUIDEN ................................................................................................................ 38 

 

 

 3



Förord 

Konflikter och konflikthantering på arbetsplatsen var för mig ett lätt beslut att skriva om då jag är 

intresserad av frågor inom detta och ville gärna fördjupa mig mer. 

 Jag har under mitt skrivande av denna C-uppsats, sjätte terminen på Socialhögskolan i Lund, 

tagit del av information i litteratur och utredningar. Det som dock varit mest givande är den 

kunskap och de erfarenheter mina fem intervjupersoner har delat med sig av. Att få tag i 

intervjupersoner med kunskap, erfarenhet och utbildning inom detta ämne visade sig vara lite 

svårare än jag trott. 

 

Jag vill tacka Jan Magnusson för god handledning genom arbetets gång. 

Jag vill även tacka mina fem intervjupersoner, nödvändiga för uppsatsens existens. Genom dessa 

personer, deras kunskap och erfarenhet, har jag kunnat fördjupa mig som jag velat inom detta 

ämne. 
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1. INLEDNING 
År 1977 kom arbetsmiljölagen som syftar till att förebygga ohälsa på arbetet samt att uppnå en 

god arbetsmiljö. Redan så tidigt som 1959 konstaterade psykoanalytikern Erik H Erikson att 

människor påverkas och utvecklas i samspel med omgivningen. En liknande åsikt har Leenéer-

Axelson och Thylefors (2005) som anser att psykisk hälsa och personlig mognad är resultatet av 

samspelet mellan individ och omgivning och det går inte att förstå människans utveckling, 

handlingar och reaktioner om inte relationer till andra beaktas. Detta skärper också kraven på 

arbetslivets relationer och villkor. Enligt Leenéer-Axelson och Thylefors (2005) innebär en god 

arbetsmiljö en miljö där de anställda kan påverka sin egen arbetssituation och där det inte 

förekommer stora psykiska belastningar. Dessutom ska arbetet ge möjlighet till utveckling, 

sociala kontakter, sammanhang mellan olika arbetsuppgifter, självbestämmande och ansvar samt 

personlig och yrkesmässig utveckling. Arbetsgruppen, närmiljön, är den viktigaste delen på en 

individs arbetsplats när det gäller den psykosociala arbetsmiljön. En bra psykosocial arbetsmiljö 

kräver att var och en tar ett personligt ansvar för klimatet och atmosfären i arbetsgruppen.  

Bilden av den psykosociala arbetsmiljön eller det psykologiska klimatet kompliceras av att 

människor upplever en och samma arbetsmiljö på olika sätt vilket kan leda till konflikter på 

arbetsplatsen och medarbetare emellan (Leenéer–Axelson och Thylefors 2005). Eftersom 

personal inom socialt arbete arbetar dels mycket i grupp och dels nära varandra och sina brukare 

är den psykosociala arbetsmiljön mycket viktig. Om den psykosociala arbetsmiljön ska vara 

tillfredställande för alla är det därför viktigt att konflikter lyfts upp och hanteras i tid. 

Konflikter och konflikthantering är något som uppmärksammats de senaste åren. Jordan (2006) 

anser att olösta konflikter tömmer medarbetare på energi, arbetsgrupper fungerar sämre och 

minskar effektiviteten. Att hantera konflikter visade sig enligt Ahltorp (2003) vara en av de 

viktigaste arbetsuppgifterna en chef har och olösta konflikter kan gå ut över såväl personal som 

brukare inom socialt arbete. Ohanterade konflikter kan bli ett reellt hot mot den psykosociala 

arbetsmiljön och långt gångna konflikter på arbetsplasten kostar både tid och energi och även 

mänskligt lidande (Leenéer-Axelson och Thylefors, 1996). Inom socialt arbete finns det många 

kvinnliga chefer samtidigt som kvinnligt ledarskap är ett outforskat ämne (Alvesson och Due 

Billing 2009). Utifrån att konflikter och chefers konflikthantering kan ge konsekvenser för såväl 

medarbetare som brukare är det viktigt att undersöka hur chefer inom socialt arbete ser på 
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konflikter och hanterar konflikter i sitt dagliga arbete.  

 

1.1 PROBLEMFORMULERING 
Att undvika konflikter som chef är ett stort misstag eftersom konflikter är normalt och en naturlig 

del av mänsklig samvaro.  Den sociala arbetsmiljön är oerhört viktig, inte minst eftersom socialt 

arbete ofta bygger på nära samarbete och relationer mellan chefer, medarbetare och brukare. Om 

detta samarbete inte fungerar påverkas den psykosociala arbetsmiljön. Chefer har det yttersta 

ansvaret för hur konflikter hanteras. När konflikter uppstår på en arbetsplats bör chefen kunna 

hantera konflikterna för att undvika att de ska gå ut över brukarna och att de ska utsättas eller 

påverkas negativt av konflikterna. Dock saknas forskning kring hur kvinnliga chefer ser på och 

hanterar konflikter. I denna uppsats ämnar jag att undersöka hur kvinnliga chefer inom social 

verksamhet ser på konflikter och konflikthantering. 

 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Utifrån problemformuleringen blir således syftet att beskriva och förstå hur kvinnliga chefer ser 

på och hanterar konflikter på arbetsplatsen. Följande frågeställning ämnar jag svara på i denna 

uppsats;  

1. Hur beskriver kvinnliga chefer inom socialt arbete konflikter? 

2. Hur hanterar kvinnliga chefer inom socialt arbete konflikter? 

 

Min ambition är inte att generalisera utan snarare analysera i ämnet då det finns lite forskning 

kring detta ämnet. Med hjälp av min deskriptiva ansats hoppas jag även kunna bidra till att belysa 

ytterligare frågeområden som kan vara intressanta för vidare forskning.  

 

1.3 DISPOSITION 
I det fortsatta arbetet avser jag att presentera tidigare forskning om kvinnligt ledarskap, konflikter 

och konflikthantering. Jag kommer i kapitel 3 presentera min metod om hur jag har gått tillväga i 
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uppsatsen, urval och etiska aspekter. Jag kommer i kapitel 4 presentera min teoretiska ram. Den 

består av teori om ledarskap generellt om kvinnligt ledarskap samt teori om konflikter och 

konflikthantering. I kapitel 5 presenterar jag min analys som består av fem teman. Dessa teman 

har plockats ur intervjuerna och består av ämnen som samtliga intervjupersoner har belyst och 

även betonat. Efter detta följer, i kapitel 6 mina slutsatser där jag diskuterar mitt syfte samt om 

detta kan anses ha blivit besvarat. Avslutningsvis kommer jag att föra en diskussion kring 

information som framkommit under intervjuerna och arbetets gång vad detta har väckt för tankar 

och funderingar hos mig. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 
Kvinnligt ledarskap och konflikthantering är två forskningsområden som intresserat tidigare 

forskare. Relevant för denna uppsats är tidigare forskning som fokuserar på hur kvinnliga chefer 

hanterar konflikter. Dock finns få studier som fokuserar på just detta varav följande kapitel ägnas 

åt både kvinnligt ledarskap, konflikthantering och ledarskap i människobehandlande 

organisationer.  

 

2.1 KVINNLIGT LEDARSKAP 
Tidigare forskning om kvinnligt ledarskap har bland annat fokuserat på att konstatera vilka 

egenskaper eller karaktärsdrag som kvinnliga chefer har gemensamt. Kvitvik (1995) har i en 

studie av kvinnliga chefer kommit fram till att de mest karaktäristiska kvinnliga ledarskapsdragen 

är lyhördhet, förmåga att visa entusiasm, förmåga att samarbeta och att förmedla. Enligt Drake 

och Solberg (1996) är kvinnliga ledare samarbetsinriktade, deltagande, osjälviska, känslomässiga 

och intuitiva. Därtill finns också tidigare forskning som framhäver vad kvinnliga chefer har för 

styrkor. Exempelvis anser Drake och Solberg (1996) att personal känner en mer naturlig 

öppenhet och tolerans när det gäller att tala om personliga problem inför en kvinnlig chef. Enligt 

Loden (1987) är kvinnliga chefer bra på att hantera både känslorelaterade och rationella 

uppgifter. Genom att kvinnliga chefer kan hantera känslorelaterade uppgifter får de tillgång till en 

annan typ av information som de kan ta hänsyn till när de ska fatta beslut eller lösa problem. Likt 

Drake och Solberg (1996) kopplar Loden (1987) samman kvinnligt ledarskap med intuition. 

Loden menar att kvinnliga chefer måste använda intuition är de ska lösa problem eller fatta 

beslut. Ytterligare en styrka som framhävs i forskningen är att kvinnliga chefer är effektiva vad 

gäller att uppnå mål i sitt ledarskap (Nilsson & Waldemarson, 2005).  

 

2.2 KONFLIKTER OCH KONFLIKTHANTERING 

Konflikter och konflikthantering är något som uppmärksammats de senaste åren inom 

forskningen. Olösta konflikter får enligt Jordan (2006) negativa konsekvenser på arbetsplatsen. 

De tömmer medarbetare på energi och arbetsgrupper fungerar sämre, vilket minskar 
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effektiviteten. Konflikter är något som måste lösas snabbt och ju tidigare en konflikt kan lösas 

desto bättre (Jordan 2006). En liknande syn på konflikter och konflikthantering har Ahltorp 

(2003) som anser att konflikthantering är en av de viktigaste arbetsuppgifterna som chefer har. 

Ahltorp har i sin forskning kommit fram till att chefer inte vågar vara så raka och ärliga som det 

krävs t.ex. ge kritik eller ta tag i känsliga samtal med medarbetare. Dagens chefer får enligt 

Ahltorp allt högre krav på sig att vara skickliga på att skapa kontakter utåt och att bygga nätverk. 

Det går dock ofta ut över medarbetarna, som ges allt mindre tid. Chefer har ett stort ansvar att 

hantera konflikter på arbetsplatser och olösta konflikter kan gå ut över såväl personal som 

brukare inom den sociala verksamheten (Ahltorp 2003).  

 

2.3 LEDARSKAP I MÄNNISKOBEHANDLANDE ORGANISATION 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (2006) har en chefs egenskaper stor betydelse för arbetet om en 

enhet ska lyckas. Alla arbetsplatser är beroende av sina medarbetare. Det måste finnas ett 

ömsesidigt samspel mellan medarbetare och chef för att samtliga skall anstränga sig och göra sitt 

bästa för att uppnå en god effektivitet i en organisation. Vidare menar Jacobsen och Thorsvik på 

att i ett chefskap ingår det att leda och styra verksamheter med de resurser som står till 

förfogande och att få människor att följa och sträva efter att nå gemensamma mål. Chefens 

uppgift blir också att utveckla verksamheten och att ansvara för att medarbetarna ges möjlighet 

till utveckling (ibid). Forsberg, Axelsson och Arnnetzt (2004) menar på att chefskap är i första 

hand en process mellan människor där man eftersträvar att influera varandra. Chefen och de ledda 

är beroende av varandra genom sitt samspel som bygger på förtroende för varandra. Ett bra 

chefskap visar sig leda till både bättre arbetsmiljö och bättre omhändertagande för brukarna. 

Bristen på chefskap påverkar arbetsmiljö och minskar personalens möjlighet att ge god vård. 

Tillgänglighet och tid är en förutsättning för ett bra chefskap men också kvalitén på chefskapet är 

avgörande menar Forsberg, Axelsson och Arnnetzt (2004) på. 
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3. METOD 
Enligt Hartman (2004) bör man välja en kvalitativ eller kvantitativ metod utifrån studiens syfte 

och vilken typ av resultat man strävar efter. Kvalitativa metoder kan med fördel användas när 

man vill förstå de fenomen som studien ämnar undersöka och kan ses som verktyg för att kunna 

förstå en individs upplevelser och erfarenheter. Då jag har för avsikt att undersöka hur kvinnliga 

chefer ser på och hanterar konflikter på arbetsplatsen lämpar sig en kvalitativ studie av 

fenomenet.  Med anledning av begränsning av dels tid, dels tidigare forskning är min ambition 

inte att generalisera, utan snarare ge en förståelse för hur just intervjupersonerna ser på och 

hanterar konflikter på arbetsplatsen. Vidare kan denna uppsats ses som ett bidrag till forskningen 

inom detta område.   

I denna studie har jag valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad 

intervju skiljer sig från den strukturerade intervjun på så sätt att den som intervjuar utgår från ett 

frågeformulär med specifika teman som ska beröras, men att intervjupersonen har frihet att 

utforma svaren på eget sätt (Befring 1994, Hartman 2004). Det innebär också att frågorna är fria 

för tolkning av intervjupersonen (Hartman, 2004). En strukturerad intervju kan snarare liknas vid 

en enkätundersökning där specifika frågor besvaras av samtliga intervjupersoner med lägre grad 

av frihet att utveckla svaren. Då min ambition är att undersöka ett relativt begränsat 

forskningsområde, är den semistrukturerade intervjun den mest lämpade metoden där jag kan få 

mer kunskap om hur kvinnliga chefer beskriver och hanterar konflikter på arbetsplatsen i linje 

med mitt syfte med denna uppsats (Ibid).  

De semistrukturerade intervjuerna gjordes utifrån fasta teman. Tema 1 - Beskriv konflikt och 

konflikthantering, Tema 2 - Vad kan det bli för konsekvenser om man låter konflikter gå för långt 

på en arbetsplats?, Tema 3 - Hur påverkar konflikter arbetsplatsen?, Tema 4 - Kan du som chef 

ge några konkreta exempel på konflikter som uppstått på din arbetsplats? och Tema 5 - Hur kan 

du som chef arbeta med konflikthantering och använder ni några specifika metoder på er 

arbetsplats? Dessa teman berördes under samtliga intervjuer och utifrån dessa teman 

formulerades ytterligare frågor som jag ansåg skulle ge mig material att belysa mina 

frågeställningar i denna uppsats.  

 10



 

3.1 URVAL  
Syfte med min studie är att få mer kunskap om hur kvinnliga chefer beskriver och hanterar 

konflikter på arbetsplatsen. Det finns olika typer av urval och vilket som är bäst lämpat avgörs av 

vilken typ av studie som avses genomföras men även tid och resurser (Hartman, 2004). Min 

urvalsmetod liknar det Befring (1994) kallar subjektivitet eller tillgänglighetsurval, vilket innebär 

att utifrån syftet med undersökningen väljs det urval som passar bäst och även det som är mest 

tillgängligt. Då min ambition inte är att generalisera, utan snarare tillföra mer kunskap inom detta 

område, ansåg jag att denna urvalsmetod lämpade sig bäst, även med tanke på de begränsningar 

som finns av tid och resurser. Jag hade två kriterier för mitt urval. Dels att intervjupersonerna 

skulle vara kvinnliga chefer och dels att de skulle vara chefer inom socialt arbete. De intervjuade 

cheferna har utlovats anonymitet och kommer att benämnas chef 1, 2, 3, 4 och 5 i analysen.  Här 

följer var de intervjuade cheferna arbetar. Chef 1 arbetar som chef på ekonomiskt bistånd. Chef 2 

arbetar som chef i hemvården. Chef 3 arbetar som chef på ett äldreboende. Chef 4 arbetar som 

chef på en frivillig organisation. Chef 5 arbetar som chef på ett äldreboende. Endast en av 

cheferna har deltagit i konflikthanteringsutbildning, inom ramen för ledarskapsutbildning. Övriga 

aspekter såsom etnicitet, ålder och kön har inte utgjort ett kriterium, detta för att föra fram ett 

brett antal värderingar.  

 

3.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Intervjupersonerna kontaktades via telefon och e-post och under det fösta samtalet eller i den 

första e-posten informerades de om min uppsats syfte för att försäkra mig om att de hade 

tillräcklig kunskap och erfarenhet för att de skulle kunna delta i studien och svara på frågorna. 

Intervjuer har utförts med fem kvinnor som arbetar som chefer och som har erfarenheter av 

konflikter och konflikthantering. Fyra av intervjuerna genomfördes på plats och den femte 

intervjun genomfördes via e-post då det inte fanns möjlighet för ett personligt möte enligt 

intervjupersonen. Intervjuerna tog 1-2 timmar och under intervjuerna följdes intervjuguidens 

teman. De fyra intervjuerna som skedde på plats spelades in och transkriberades för att kunna 

analyseras mer noggrant. Den intervjun som gjordes via e-post genomfördes genom att jag 
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skickade min intervjumall med de olika teman. Intervjupersonen svarade på alla frågor. Att denna 

intervju gjordes via e-post gör att jag inte haft någon möjlighet att observera intervjupersonen 

under intervjun och att jag inte kunnat ställa några följdfrågor vilket gör att jag kan gått miste om 

värdefullt material till min studie. Detta kan göra att jag i min studie inte får det material som jag 

själv önskar, dock tror jag ej att det har påverkat det resultat som jag kommit fram till. 

 

3.3 ETISKA ASPEKTER 
Jag har i mitt arbete följt HSFR:s forskningsetiska råd (Humanistisk- samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet, 1994). Detta har jag gjort med utgångspunkt i de fyra huvudkraven, 1) 

informationskravet, 2) samtyckekravet, 3) konfidentialitetskravet och 4) nyttjandekravet (a.a). 

För att uppfylla informationskravet har jag med öppenhet upplyst intervjupersonerna om hur 

undersökningen går till, vad dess syfte är och vad jag önskar att de ska bidra med. Denna 

information har lämnats via telefon och via e-post under tillfrågningstillfället eller genom 

informationsbrev som medtagits vid intervjutillfället. Samtyckekravet har uppfyllts genom att de 

intervjuade har ställt upp under frivillighet. Konfidentialitetskravet har jag valt att följa trots att 

de intervjuade inte har uttryckt en vilja om att vara anonyma. Det förekommer inga namn, 

arbetsplatser eller övriga aspekter som möjliggör en identifiering i min analys. De inspelade 

intervjuerna och e-postintervjun som utförts har endast varit tillgängliga för mig. Den information 

som samlats in under detta arbete kommer bara att användas för detta ändamål, detta även för att 

uppfylla nyttjandekravet. 

 

3.4 RELIABILITET, VALIDITET OCH GENERALITET 
Enligt Holme & Solvang (1997) är att generalisera resultaten i en kvalitativ undersökning med ett 

litet urval är mycket begränsat, näst intill omöjligt. Reliabiliteten i en undersökning ser till hur 

stort underlag man har för studien. I en kvalitativ undersökning är reliabiliteten lägre en i en 

kvantitativ undersökning. Vad gäller validitet syftar den till att om undersökningen verkligen har 

undersökt det den var avsedd att undersöka (Ibid). För att öka validitet har jag kontinuerligt gått 

tillbaka till mitt syfte och mina frågeställningar för att under uppsatsens gång stämma av att jag 
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undersöker det jag har anammat. Mitt urval består av fem intervjupersoner varav fyra utav dem 

genomförde jag djupintervjuer för att få material till min uppsats, den femte intervjupersonen 

gjorde jag en internet intervju med. Jag anser att mitt intervjumaterial utgör en tillräcklig bredd 

med avseende på validiteten i uppsatsen. Jag menar på att validiteten har ökat då jag gick in i 

intervjuerna med en medvetenhet över den makt jag har i detta sammanhang och vad det medför. 

Med detta i åtanke utgick jag ifrån att möta intervjupersonerna respektfullt och som 

medmänniskor. Detta för att skapa en trygg atmosfär för intervjupersonerna där de vågade delge 

alla sina tankar till mig. Validiteten kan ha sänkts i och med att en av intervjupersonerna blev 

intervjuad via internet och inte ansikte mot ansikte vilket kan medföra att jag ej lyckats fånga en 

trygg atmosfär för denne. Dock tror jag inte att det förändrar resultatet som jag uppnått under 

uppsatsen gång.    
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4. TEORETISK RAM 
I den teoretiska referensramen redogörs för teorier om kvinnligt ledarskap och konflikthantering 

som är utgångspunkten i uppsatsen eftersom jag vill analysera hur kvinnliga chefer beskriver och 

hanterar konflikter på arbetsplatsen. En intressant utsaga i denna uppsats hade varit att se ur ett 

genusperspektiv och jämföra hur män och kvinnor beskriver och hanterar konflikter om det finns 

några likheter eller skillnader. Fokus i denna uppsats är dock att analysera ur ett kvinnligt 

perspektiv därför tas inte jämförelsen upp mellan kvinnor och män då jag måste avgränsa mitt 

val. 

 

4.1 LEDARSKAP 
Ledarskap kan enligt Hunter (2004) definieras som; förmågan att influera individer att 

entusiastiskt arbeta tillsammans mot uppsatta mål. Ledarskap handlar således om att inspirera 

och stimulera medarbetare att arbeta mot samma mål. Till skillnad från ledarskap är chef istället 

en befattning eller position inom en organisation vilken innebär att individen har makt att 

påverka den organisatoriska verkligheten. En chef är en individ som formellt utsetts att ha en 

chefsbefattning och har därigenom organisatoriskt underställda medarbetare (Thylefors, 2007).  

 Till begreppet ledarskap knyts ofta i teorin olika egenskaper. Dessa egenskaper är enligt 

Alvesson och Due Billing (2009) socialt konstruerade i maskulina termer, något som grundar sig 

i antagandet att vad som anses manligt respektive kvinnligt är socialt konstruerat. De sociala 

konstruktionerna är ett resultat av sociokulturella och historiska förutsättningar för de båda 

könen. De sociala konstruktionerna av vad som anses vara manligt respektive kvinnligt skapas i 

processer där individer tolkar och omtolkar den sociala verkligheten (Alvesson och Due Billing, 

2009). Vad som traditionellt setts som ett effektivt ledarskap har varit förmågan att kunna sätta 

sina känslor åt sidan för att kunna lösa problem, att prioritera arbetsuppgifter framför sina känslor 

och personliga intressen, att kunna abstrahera och planera samt att ha en dominerande förmåga att 

fatta beslut (Ibid). 

Begreppet kvinnligt ledarskap ses ofta som motsats till manligt ledarskap, likt kvinnligt oftast ses 

som motsats till manligt. Enligt Alvesson och Due Billing (2009) är exempel på traditionellt 

kvinnliga egenskaper känslighet, omhändertagande, öppenhet samt att kvinnor oftast ses ha 

 14



sociala färdigheter. Thylefors (1991) beskriver kvinnliga egenskaper och deras chefsegenskaper 

som att de är relationsorienterade. Thylefors menar att kvinnor strävar efter närhet och kontakt 

och att de lättare förstår andra människor. Vidare menar Thylefors att kvinnor är mer inriktade på 

kommunikation än män. Drake och Solberg (1995) beskriver att kvinnor som arbetar inom socialt 

arbete har en stark förståelse för relationer. Solberg menar vidare att kvinnors professionella 

arbete är baserat på relationer och förståelse. Enligt Boalt Boethius & Stavren-Eriksson (1992) 

ställs olika krav på kvinnor och män i en ledande position. Boalt Boethius & Stavren-Eriksson 

menar att kvinnor har en större förmåga att kunna relatera till sina medarbetare på ett personligt 

sätt jämfört med män. Alvesson och Due Biling (2009) beskriver att konstruktionen av 

kvinnlighet avspeglar också det kvinnliga ledarskapet där det kvinnliga ledarskapet i teorin 

karaktäriserats av samarbetsvilja, samverkan mellan chef och medarbetare, problemlösning 

baserad på intuition och empati (Alvesson och Due Billing, 2009).  

 

Ledarskapsteorin har med andra ord traditionellt sett lyft fram manliga egenskaper som typiska 

ledarskapsegenskaper och ser vi istället till mer samtida teori menar Alvesson och Due Billing 

(2005) och Bryman (1996) att ledarskap inte ses i termer av egenskaper utan snarare i att chefers 

uppgift är att påverka anställdas idéer, värderingar och föreställningar, vilket gör chefers 

kommunikativa förmåga centralt för ledarskapet (Bryman, 1996). Alvesson och Due Billing 

(2009) menar att idag framhävs istället kommunikation, coachning, personliga färdigheter och att 

vara initiativrik och flexibel som färdigheter att förknippa med ledarskapet.  

 
 

4.2 KONFLIKTER  
Konflikter är något som uppstår på bland annat arbetsplatser och kan definieras som en 

sammanstötning eller en motsättning som kräver en lösning (Nationalencyklopedin, 2008). Enligt 

Ellmer (1992) har många definitioner av konflikter gemensamt att de tar fasta på oförenligheten 

och en konflikt existerar när det föreligger oförenlighet i exempelvis synsätt, målsättningar eller 

handlingspremisser. Ett vanligt sätt att definiera en konflikt är också att utgå ifrån vilka som är 

inblandade i konflikten, t.ex. en mellanmänsklig konflikt (Ellmin, 1992).  

 Sammanstörningar, mottsättningar eller oförenligheter, på arbetsplatser kan lättare åtgärdas ju 

tidigare de uppfattas (De Klerk, 1994). Konflikt är inte enbart en tråkig konsekvens av 
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missförhållanden, utan också ett sunt varningstecken och en indikation på att en förändring måste 

ske (De Klerk, 1994). En liknande syn på konflikter på arbetsplatsen har Nilsson och 

Waldemarson (2005) som anser att konflikter både kan stärka och sänka ett arbetsklimat 

beroende på hur de inblandade hanterar situationen. Positiva effekter är förändring, öppnare 

klimat, tydligare normer och mål och detta resulterar i nya idéer och en stimulering av gruppens 

kreativitet. Negativa effekter handlar ofta om destruktiva känslor, stress, försämrad 

kommunikation och hot mot sammanhållningen. Även om man som chef anser att konflikter i en 

verksamhet kan innebära vissa positiva effekter i fall de hanteras på rätt sätt, kan man ändå dra 

sig för att ta itu med konflikter och helst undvika dem så länge som det bara är möjligt på grund 

av rädsla för känslouttryck (Nilsson och Waldemarson, 2005). Motsättningar är oundvikliga i 

personalgrupper och är en naturlig del av gruppens atmosfär även den harmoniska gruppen möter 

konflikter och motsättningar.  

 

4.2.1 Olika typer av konflikter  
Konflikter kan vara av olika karaktär och grunda sig i olika relationer och förhållanden (De 

Klerk, 1994, Nilsson och Waldemarsson, 2005 och Ekstam, 2000). Konflikter på arbetet kan 

uppstå av att man som individ upplever orättvisa vid resursfördelning, vid rivalitet och även vid 

stress. Missnöjesyttringar och öppen konfrontation blir också vanligare under perioder som 

präglas av osäkerhet på arbetsplatsen t.ex. omorganisering (Nilsson & Waldemarson, 2005).  

 

De Klerk (1994) anser att det finns två konfliktområden; det arbetstekniska eller organisatoriska 

och det mellanmänskliga. Konflikter som grundar sig i det arbetstekniska eller organisatoriska 

handlar i allmänhet om arbetsorganisationens olika behov såsom att det finns otillräcklig personal 

på arbetsplatsen eller att chefen är otillräcklig. Vidare menar De Klerk att oklarheter i 

organisationen är uppgiftsfördelning, ansvar och brist på kommunikation vilket skapar osäkerhet 

hos personalen och kan leda till ineffektivt arbete. Om detta ej fungerar kan det visa sig i hög 

frånvaro och stor personalomsättning på arbetsplatsen (De Klerk 1994). Hög sjukfrånvaro kan 

betyda stress eller andra arbetsmiljöproblem och för hög personalomsättning kan ge upphov till 

hög arbetsbelastning för övriga medarbetare. Konflikter som grundar sig i mellanmänskliga 

relationer oftast handlar om personliga behov. Det är denna konflikt typ av konflikt man syftar 

till när man pratar om konfliktlösning inom arbetslivet vilket man som chef måste kunna hantera 

 16



för att skydda verksamheten (ibid).  

Det är just konflikternas olika innebörd som gör det besvärligt att förstå dem och hantera dem på 

ett relevant sätt. Ekstam (2000) anser att det finns tre olika typer av konflikter;  

 

Intrapersonella konflikter är personliga konflikter som inte relaterar till relationer vi har med 

andra individer i vår omgivning. Intrapersonella konflikter uppstår när en individ exempelvis har 

svårt att fatta ett beslut, har för stora krav på sig själv eller har tagit sig för stort ansvar eller har 

dåligt självförtroende. Trots att intrapersonella konflikter är personliga påverkar de ofta vårt 

agerande och vår omgivning eftersom vi inte kan hålla dem inombords (Ekstam, 2000).  

 

Interpersonella konflikter är mellanmänskliga konflikter som bland annat grundar sig i olika 

värderingar, sakfrågor eller personkemi. Dessa konflikter är oundvikliga då olika individer 

arbetar sida vid sida och kan ha olika visioner och mål. Interpersonella konflikter förväntas vara 

den vanligaste konflikttyp på arbetsplatser (Ekstam, 2000). 

Apersonella konflikter är konflikter som är av organisatorisk art och kan uppkomma i 

organisationer där det finns brister i målformuleringar, roller, strukturen, regler och 

resursfördelningen. Konflikter som har en organisatorisk grund kan utvecklas till interpersonella 

konflikter om de inte uppmärksammas och åtgärdas i tid (Ekstam 2000). 

 

4.3 KONFLIKTHANTERING   
Enligt Brännlund (1992) bygger konflikthantering på antagandet att man skall kunna enas om en 

uppfattning eller om en ståndpunkt och på så sätt bli överens. Enligt Tomas Jordan (2001) 

handlar konflikthantering inte bara om svåra konfliktsituationer utan det handlar också om hur vi 

alla bemöter våra medmänniskor och arbetskollegor runt omkring oss. Om konflikter går för 

långt kan de tömma medarbetarna och slutligen en hel organisation på energi och kan leda till att 

det inte finns någon arbetsglädje kvar.  

 När en konflikt uppstår måste chefen avgöra hur man på bästa sätt ska ta tag i situationen, vilket 

plan konflikten är på och vilka som är berörda. Det är viktigt att göra en analys av konflikten- 

Konfliktsituationer väcker ofta oro och osäkerhet och om chefen inte gör en analys av hur 
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konflikten uppstått och utvecklats riskerar denne att ta till alldeles för snabba lösningar.. Det 

handlar om att identifiera problemet och försöka göra konkreta beskrivningar på hur de 

inblandade parterna känner där slutmålet är att få reda på hur alla inblandade ska vara överens om 

vad konflikten egentligen handlar om. Genom erfarenheter och en närhet till sin arbetsgrupp kan 

chefen lättare förstå de sociala mönster som uppstår. Dock kan det behövas både tid och distans 

för att perspektiv på konflikten och kunna avgöra vilka åtgärder som ska vidtas (Nilsson & 

Waldemarson, 2005). 

 Om konflikten lett till grupperingar på grund av åsikter och olika intressen kan chefen behöva 

genomföra samtal med både enskilda medarbetare eller gruppen som helhet. Förekommer hot och 

angrepp krävs det att chefen under samtalet är tydlig vad gäller regler och normer. Det kan även 

krävas ett maktingripande där chefen sätter stopp och hindrar parterna från att motarbeta 

varandra. En grundläggande förutsättning för att en chef ska kunna ta itu med oklarheter, 

konflikter och problem är att det är viktigt att det finns en öppenhet och kommunikation med 

samtliga berörda. Att ta tag i konflikter är mycket viktigt för att undvika destruktiva låsningar - 

det är bättre att erkänna sina fel och misstag istället för att sopa problemet under mattan. Enligt 

Nilsson & Waldemarson (2005) har chefer en tendens att undvika konflikter och tror att de ska 

försvinna av sig självt eller att medarbetarna ska lösa dem själva. Detta leder dock till att 

konflikter ofta dyker upp igen eller att det skapas ytterligare konflikter just för att de inte 

bearbetades tidigare. För att hantera konflikter krävs det vilja och samarbete, en bra 

konflikthantering är baserad på samarbete. Det är inte alltid helt nödvändigt att lösa konflikten, 

utan oftare en fråga om att mildra konsekvensen av den och komma fram till något som kan 

fungera för alla inblandade (Nilsson & Waldemarson, 2005).      

                                    

4.3.1 Tredjepart 
I en konflikthanteringsprocess kan man som chef använda sig av en tredje part om chefen inte 

kan hantera konflikten. Enligt Lennéer-Axelson och Thylefors (2004) är tredjepart en person som 

är neutral som går in i en konflikt med syfte med att hjälpa individerna att hantera deras konflikt. 

En förutsättning hos en tredjepart är att man skall vara neutral för att den inte skall påverkas 

personligen och inte heller ta någons parti i konflikten. Enligt Larsen (2002) kan en 

tredjepartbidra till att parterna angriper problemet istället för varandra. Konfrontation är det mest 
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direkta sättet som parterna kan mötas på eller frågor som oro och känslor kan belysas. En av 

grunderna för att en konflikt ska kunna lösas är att båda parterna försöker ha gemensam 

fokusering på problemet och viljan att göra något åt sin situation.  

Vidare menar Larsen (2002) att en tredjepart kan leda till en bättre och en gemensam förståelse 

för de bakomliggande orsakerna till konflikten. Tredjepart skall kunna hjälpa till med många 

olika verktyg och insatser för att en konfliktsituation skall lösas. En tredjepart skall kunna 

hanterarollen som den har och försöka att hitta en lösning som passar för alla inblandade 

individer för att uppnå bästa resultat. Enligt Larsen (2002) kan en tredjepart vara chefen själv, 

någon annan i organisationen, en konsult som hyrs in eller någon från företagshälsovården eller 

ett skyddsombud. Enligt Larsen är det många som tycker att en tredjepart är till stor nytta men det 

är inte alltid något som de inblandade individerna vill. En tredjepart kan nämligen upplevas som 

en person som lägger sig i eller som ett nederlag att inte kunna lösa egna problem.  

 

4.3.2 Konflikthanteringsstilar  
Såväl Nilsson och Waldemarsson (2005), som Lennéer-Axelson och Thylefors (1996) har urskiljt 

olika konflikthanteringsstilar som beskriver chefers olika sätt att hantera konflikter.  

Undvikande konflikthanteringsstil innebär att chefen ignorerar konflikter och hoppas på att de 

försvinner av sig själv. Chefen hänvisar oftast till formella regler för att lösa konflikten och 

skjuter upp viktiga frågor. Denna konfliktstil passar bra när konfliktfrågan inte är så viktig när de 

negativa följderna av konflikthantering är större än vinsterna eller när det krävs mer information 

innan chefen måste fatta ett beslut eller att andra problem är viktigare att ta itu med (Nilsson och 

Waldemarsson, 2005). Den undvikande konflikthanteringsstilen innebär enligt Lennéer-Axelson 

och Thylefors (1996) liten omsorg om egna intressen och även liten omsorg om andras intressen. 

Anpassningsstil innebär att chefen ger med sig och anpassar sig efter andras beslut och önskemål. 

Denna stil på konflikthantering fungerar då chefen har insett att man har haft fel i en fråga, då 

frågan är viktigare för andra än för chefen själv eller tycker att harmoni i gruppen är viktigare än 

chefens egen åsikt. Något negativt i denna hantering är att det finns en risk att man som chef 

värdesätter trivsel så högt att man glömmer bort att ta itu med viktiga problem och 

frågeställningar (Nilsson och Waldemarsson, 2005). Anpassningsstilen innebär enligt Lennéer 
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Axelson och Thylefors (1996) liten omsorg om egna intressen och en stor omsorg om andras 

intressen.  

Konkurrensstil bygger på makt och går ut på att vinna eller förlora, för att få andra att ge efter så 

att chefen får som hon vill. Denna stil fungerar när det krävs snabba beslut eller när en kris kräver 

handling. Denna konflikthanteringsstil ger sällan några positiva resultat på arbetsgruppen och 

passar egentligen aldrig in om man menar att relationsfaktorn är viktig i gruppen. Det negativa 

med denna hanteringsstil är att den snabbt skapar fientlighet och vilja att ge igen vid lämpligt 

tillfälle (Nilsson och Waldemarsson, 2005). Konkurrensstilen innebär enligt Lennéer-Axelson 

och Thylefors (1996) stor omsorg om egna intressen och liten omsorg om andras intressen. 

Kompromisstil går ut på förhandling och en strävan att komma fram till en lösning. Denna stil 

passar in när målen är viktiga, men inte när de negativa konsekvenserna som kan uppstå av en 

öppen konflikt eller om det är ont om tid i en fråga som kräver ett beslut och för att komma fram 

till en fungerande lösning. En kompromisstil kan vara det bästa om tiden inte medger en längre 

diskussion och bearbetning (Nilsson och Waldemarsson, 2005). Kompromisstilen innebär enligt 

Lennéer-Axelson och Thylefors (1996) omsorg om både egna och andras intressen. 

Samarbetande konfliktstil innebär att konflikter uppfattas som ett gemensamt problem mellan 

olika parter. Denna konflikthanteringsstil fokuserar på att skapa lösningar istället för att fly undan 

eller komma med bortförklaringar. Den samarbetande konfliktstilen tar tid och kräver att chefen 

är bra på att kommunicera, har en social kompetens samt att det finns förtroende och respekt 

mellan de olika parterna. Dock passar inte denna konflikthanteringsstil när principer och 

värderingar ligger till grund för konflikten. Den samarbetande konfliktstilen innebär stor omsorg 

om egna intressen och en stor omsorg om andras intressen (Lennéer-Axelson och Thylefors, 

1996).  

I min teori del använder jag mig av en bred referensram gällande konflikter, konflikthantering 

och ledarskap. Vidare i min uppsats kommer jag att fokusera mest på konflikter och 

konflikthantering då det var mitt huvud syfte för uppsatsen existens och att försöka förstå och 

analysera hur kvinnliga chefer ser på och hanterar konflikter på arbetsplatsen. 
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5. ANALYS 
I följande kapitel presenteras och analyseras mitt empiriska material utifrån min teoretiska 

referensram. Jag kommer att belysa ämnet konflikt och vidare vad som händer om konflikter går 

för långt på en arbetsplats samt ur ett kvinnligt chefsperspektiv belysa hur de hanterar konflikter 

och konflikthantering. De teman som jag utgår ifrån är; 1 - Beskriv konflikt och 

konflikthantering, Tema 2 - Vad kan det bli för konsekvenser om man låter konflikter gå för långt 

på en arbetsplats?, Tema 3 - Hur påverkar konflikter arbetsplatsen?, Tema 4 - Kan du som chef 

ge några konkreta exempel på konflikter som uppstått på din arbetsplats? och Tema 5 - Hur kan 

du som chef arbeta med konflikthantering och använder ni några specifika metoder på er 

arbetsplats? 

 

5.1 KONFLIKTER 
 Den första delen som analyseras i detta kapitel är utifrån hur kvinnliga chefer beskriver och 

hanterar konflikter på arbetsplatsen. Det visade sig att konflikter är vardag och vanligt 

förekommande på arbetsplatser enligt intervjupersonerna samt att konflikter kan både vara 

positiva och negativa på en arbetsplats. 

 

5.1.1 Konflikter är vardag 
Det finns många sätt att beskriva en konflikt på där några av cheferna definierade konflikter. 

Enligt en av cheferna är en konflikt; när det råder delade meningar som inte löses utan insatser (Chef 5). 

En annan chef menar på att; konflikter är när människor delar olika åsikter och inte finner en lösning (Chef 4). 

Utifrån Lennéer-Axelson och Thylefors (2004) definition av begreppet konflikt som en 

”kollision” mellan olika individers intressen eller värderingar har cheferna en liknande syn på 

konflikter där de kopplar konflikter till att individer inte har samma syn eller olika åsikter om 

något och inte kan nå en lösning på meningsskiljaktigheten. 

Cheferna uttrycker i intervjuerna att konflikter är en naturlig del av verksamheten. En av cheferna 

anser att; Konflikt är vardag och om man arbetar med människor så är konflikter ofrånkomliga och är en del av 

den mänskliga kommunikationen (Chef 3). En annan chef uttrycker att; ska man arbeta med människor och 

med personal och det inte skulle finnas konflikter, då hade inte arbetsgruppen varit frisk (Chef 4). Konflikter i en 
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arbetsgrupp är enligt Nilsson och Waldemarsson (2005) oundvikliga och alla arbetsgrupper stöter 

på konflikter och motsättningar och utifrån citaten ovan är social verksamhet inget undantag utan 

konflikter förekommer även här.  

 

5.1.2 Orsaker till att konflikter uppstår på arbetsplatsen 
Enligt de intervjuade cheferna uppstår konflikter av olika orsaker. En av cheferna menar att; man 

kan komma i en konflikt för att man är för lika varandra, men det kanske man inte är utan istället så tror man att 

man är väldigt lika, vilket kan leda till en konflikt (Chef 4) och en annan chef uttrycker sig som följer; alla 

människor har med sig olika saker i bagaget, alla människor har olika åsikter om välstånd och detta betyder också 

att det är klart att det uppstår konflikter (Chef 1). Konflikter kan således orsakas av att människor är för 

lika varandra eller för olika varandra och cheferna kopplar således konflikter till de 

mellanmänskliga relationerna som återfinns på arbetsplatsen, likt De Klerk (1994) och Ekstam 

(2000). Ytterligare en chef uttrycker att de mellanmänskliga relationerna är en källa till 

konflikter; När det finns människor i en grupp, när det finns mer än en människa, kommer de här mellanmänskliga 

relationerna och folk tycker olika och är olika och det är väldigt lätt att det uppstår konflikter (Chef 3). Den 

mellanmänskliga problematik som cheferna beskriver kan ses utifrån Ekstams (2000) 

interpersonella konflikter, som uppstår och grundar sig i att man som individer har olika 

värderingar och att personkemin kanske inte stämmer överens.  

 Enligt De Klerk (1994) finns det två sorters konfliktområden på en arbetsplats, det 

arbetsorganisatoriska och det mellanmänskliga. Förutom att cheferna kopplar konflikter till 

mellanmänskliga relationer beskriver de också att konflikter även finns på en organisatorisk nivå. 

Dessa konflikter skiljer sig mot mellanmänskliga konflikter eftersom det inte handlar om 

relationer eller personkemi. Organisatoriska konflikter uppstår enligt De Klerk (1994) ofta om det 

finns brister i organisationen vilket kan leda till ohälsa. Vanliga orsaker till detta menar De Klerk 

kan handla om otillräcklig personal på arbetsplatsen. Om detta ej fungerar kan det visa sig i hög 

frånvaro och stor personalomsättning. En chef beskriver att; konflikter kan uppstå mellan medarbetare 

då det är hög frånvaro i bland personalen vilket leder till att de andra medarbetarna får mer arbete att göra och 

hinner kanske inte med andras arbete också vilket leder till stress och kanske också utbrändhet (Chef 2).  De Klerk 

(1994) menar att hög sjukfrånvaro kan betyda stress eller andra arbetsmiljöproblem på 

arbetsplatsen och för hög personalomsättning kan ge upphov till hög arbetsbelastning för de 

övriga medarbetarna. Detta stämmer in på hur chefen i citatet ovan menar att om 
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arbetsbelastningen blir för hög för de medarbetare som är på plats och utför sitt arbete kan leda 

till att de inte hinner med att göra även allt annat arbete för de personer som inte är på arbetet 

vilket kan resultera i utbrändhet och att stress uppkommer. En annan chef uttrycker under 

intervjun att konflikter på den organisatoriska nivån uppkommer ofta när snabba beslut ska fattas 

då olika socialsekreterare tycker olika. En chef uttrycker att; Vi har ett visst antal lägenheter i vår 

verksamhet 300 stycken i stadsdelen, det uppstår många akuta situationer då man som socialsekreterare måste fatta 

snabba beslut. Det kan också bli att man tycker olika och då uppstår konflikter på enheten i samband med vårt 

uppdrag (Chef 1). Detta beskrevs under intervjuerna vara en vanlig förekommande organisatorisk 

konflikt medarbetare emellan. Enligt Ekstam (2000) är apersonella konflikter vanligt 

förekommande på en organisatorisk nivå och kan uppkomma i organisationer när det finns brister 

i strukturen och ansvarsfördelning.  

 

5.1.3 Konflikters positiva och negativa effekter på arbetsplatsen 
Konflikter kan enligt cheferna både ha negativa och positiva effekter. Vad det gäller de negativa 

effekterna av konflikter menar en av cheferna att: Konflikter kan ta oerhört mycket tid och kan vara mycket 

tröttande, om man inte löser de i rätt tid […] Konflikter gör att det blir otrivsel och det blir ett spänt läge och en 

massa bråk och framför allt så fokuserar man inte på det som man ska. Man fokuserar inte på sina huvudsakliga 

uppgifter, på sina gemensamma uppgifter (Chef 3). En ytterligare chef menar att; Konflikter stjäl tid, kvalitet 

och arbetsglädje (Chef 5) och en tredje chef uttrycker att; Alltså det tar kraft från arbetet om man ska vara 

krass, alltså jag menar att det tar alltid energi från det man skulle kunna ägna sig åt annars på arbetet (Chef 4). De 

negativa effekterna av konflikter som cheferna upplever på sina arbetsplatser är att konflikterna 

är tidskrävande, skapar spänningar i arbetsgruppen och medarbetarna tappar fokus eller fokuserar 

på fel saker på arbetsplatsen.  

Enligt Jordan (2001) tömmer konflikter medarbetarna på energi och arbetsgruppen fungerar 

sämre. Detta händer om man låter en konflikt gå för långt. Vidare menar Nilsson och 

Waldemarson (2005) att negativa konflikter ofta handlar om destruktiva känslor och om 

försämrad kommunikation och dålig stämning på arbetsplatsen. Även om man som chef anser att 

konflikter i en verksamhet kan innebära vissa positiva effekter i fall de hanteras på rätt sätt, kan 

man ändå dra sig för att ta itu med konflikter och helst undvika dem så länge som det bara är 

möjligt på grund av rädsla för känslouttryck. Några av cheferna menar också att de negativa 
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effekterna av konflikter går ut över brukarna; Om konflikter uppstår är det främst brukarna som blir 

drabbade för att arbetet blir varken planerat bra och sen tar ju hela arbetsmiljön stryk, det kan bli kaos (Chef 2) 
och en annan chef uttrycker; Eftersom de som drabbas mest av konflikterna enligt mig är inte medarbetarna 

utan de klienter eller brukare som vi har hand om (Chef 5). Enligt Lennéer-Axelson och Thylefors (2004) 

påverkar inte bara konflikter de individer som är inblandade utan det påverka hela arbetsgruppen 

och även organisationen i sin helhet. Cheferna uttrycker i citaten ovan att det är framförallt 

brukarna som får lida av konflikter om de uppkommer på arbetsplatsen då personalen inte utövar 

sina huvudsakliga arbetsuppgifter utan att istället kan de tömma personalen på energi och ork att 

utföra sitt det arbete. Vilket kan leda till att brukarna inte får den rätta hjälpen som de förtjänar.  

 Konflikter kan också enligt cheferna ha positiva effekter på arbetsplatsen. En av cheferna 

uttrycker att; Konflikter kan vara olika stora, alltså det är inte så att man har jätte stora konflikter alla på en gång 

utan det kan vara för att man har olika åsikter några, vilket också kan vara bra för att driva en organisation framåt 

(Chef 4). En annan uttrycker att; Man kan komma i en konflikt för att man har mycket olika åsikter och olika 

intressen vilket gör att det kan bli en kollision, samtidigt som det kan vara bra att få höras någon annans perspektiv 

och inte alltid utgå från sitt eget (Chef 2).  

Jordan (2001) menar vidare att konflikter inte alltid behöver ses som något negativt utan kan 

också visa att människor är engagerade i sitt arbete samt att två medarbetare helt enkelt har olika 

visioner för sitt arbete. Konflikter kan ses som nödvändiga för att arbete och organisation skall 

komma framåt i utvecklingen. Cheferna instämmer med Jordans resonemang och hävdar att 

konflikter kan vara nödvändiga för en positiv utveckling på arbetsplatsen.  Nilsson och 

Waldemarson (2005) har en liknande syn på konflikter som Jordan (2001), att konflikter kan 

resultera i en öppnare kommunikation, tydliga normer och mål. Cheferna instämmer också med 

hur Nilsson och Waldemarson (2005) beskriver att konflikter inte alltid behöver vara något 

negativt utan att det kan vara nyttigt att höra hur sina medarbetare tänker och vidga sina 

perspektiv vilket stärker gruppen. Cheferna menar också att det kan leda till att arbetsgruppen får 

ett mer öppet klimat på arbetsplatsen och våga stå för den åsikt man har och även framföra den 

vilket gör att organisationen går framåt. 

  

Nilsson och Waldemarsson (2005) menar att grundtanken i en organisation är att medarbetarna på 

en arbetsplats måste kunna samarbeta med varandra för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och 
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för att nå organisationens huvudsakliga mål. Detta är något som cheferna inte alltid anser vara 

möjligt när konflikter finns på arbetsplatsen.  

 

5.2 KONFLIKTHANTERING 
Konflikter på en arbetsplats är nästintill omöjligt att undvika då människor har olika 

meningsskiljaktigheter och intressen. Det finns många sätt att lösa och hantera konflikter det 

yttersta ansvaret anses ligga på chefen då det är chefen som ska ha förmågan att hantera de 

konflikter som uppstår Thylefors (2007). Jag har funnit genom intervjupersonerna att det finns 

meningsskiljaktigheter om vem som bär det yttersta ansvaret. Däremot har jag inte funnit något 

som tyder på att cheferna aldrig ska undvika konflikter. 

 

5.3 Chefens roll i konflikthanteringen 
Enligt Hunter (2004) innebär ledarskap att inspirera och stimulera medarbetare att arbeta mot 

samma mål medan chef enligt Thylefors (2007) istället syftar till den organisatoriska rollen och 

det medarbetaransvar som ingår. En viktig del i chefens roll är ansvaret. En av cheferna uttrycker 

sig såhär gällande vilket ansvar denna ser sig ha i konflikthanteringsarbete; Det ligger på mig som 

chef att lösa konflikten[...]det är jag som är chef och som bestämmer (Chef 1). En annan chef utrycker att; En 

konflikt måste lyftas, man får inte vara rädd att gå in, men man kan inte alltid som chef lösa den (Chef 4). En 

annan chef uttrycker sig såhär; När det uppstår konflikter mellan människor, tycker jag det är absolut 

förödande som chef om man inte tar tag i konflikten för det sprider sig och det blir inte bra om man inte tar tag i 

dem, alltså de självläker ju inte (Chef 2). Cheferna är av uppfattningen att det är chefens ansvar att ta itu 

med konflikter som uppstår på arbetsplatsen. Som den ena chefen ovan också uttrycker är inte ett 

ingripande från en chef en garanti på att konflikten får en lösning. Samtidigt uttrycker en andra 

chef att konflikter inte heller självläker utan kräver ett ingripande.  

 Nilsson och Waldemarson (2005) beskriver olika konflikthaneringsstilar där en av stilarna är den 

undvikande konflikthanteringsstilen som innebär att chefen ignorerar konflikter och hoppas på att 

de försvinner av sig självt - att de som är inblandade i konflikten undviker varandra och håller 

tillbaka sina känslor. Detta innebär att konflikten tystas ner och att de inblandade skjuter upp den 
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till ett senare tillfälle. Denna konflikthanteringsstil är inte någon som cheferna från ovannämnda 

citat arbetar utifrån då de beskriver att det är förödande att inte ingripa om en konflikt uppstår och 

att det ligger på chefens ansvar att ta tag i tag i konflikten då det är chefen som bestämmer. Även 

om cheferna inte skulle lyckas med att lösa konflikten har det gjort ett ingripande som visar på att 

konflikter inte löses, snarare att de lyfts. En konflikthanteringsstil som stämmer in med att 

cheferna agerar fort är konkurrensstil denna stil fungerar när det krävs snabba beslut. 

Vidare anser en av cheferna följande; Jag vill arbeta nära mina medarbetare för att se om det seglar upp 

någonting, och då försöker jag att gå in och bryta så fort som möjligt och frågar rakt på sak om jag märker att det är 

spänt och så (Chef 1). En annan chef uttrycker att; Jag tycker att det är absolut förödande som chef att inte ta 

tag i konflikten jag plockar in en och en direkt och frågar vad det är som pågår (Chef 2). En tredje chef 

beskriver att; Jag som chef måste snabbt gå emellan om det uppstår konflikter då det inte får förekomma (Chef 5.) 

Cheferna är av uppfattningen att det inte bara är chefernas ansvar att ingripa i konflikten utan 

också att det måste göras direkt eller så fort som möjligt. Cheferna 1, 2 och 5 beskriver i citaten 

ovan att de vill agera fortast möjligt om de märker att en konflikt är på uppsegling där de 

konfronterar sina medarbetare enskilt eller i grupp och frågar vad som är fel. Detta kan ses om att 

cheferna löser konflikten åt medarbetarna så att de själva inte har en chans att försöka lösa 

konflikten på egen hand. Enligt Nilsson och Waldemarson (2005) är det viktigt som chef att göra 

en analys av konflikten då den kan väcka oro och osäkerhet vilket kan leda till att chefen tar för 

snabba beslut och lösningar i konfliktsituationen. Denna teori är något som inte bekräftas av hur 

de intervjuade cheferna hanterar konflikter. 

Under intervjuerna med cheferna framkom att de tycker att utgångsläget när man arbetar med 

människor är att ha en bra kommunikation med varandra. Cheferna berättar att de har erfarenhet 

av att det ofta råder brist på kommunikation mellan medarbetarna vilket leder till att en konflikt 

uppstår. Cheferna tycker också att alla människor har ett eget ansvar och man bör ha respekt och 

ett ödmjukt sätt inför sina medarbetare vilket kan göra det lättare att kommunicera med varandra.  

En av cheferna uttrycker sig följande; mycket tycker jag är att det är fel i kommunikation och språk men 

också på grund av olika nationaliteter och att man ser på saker olika. Det är viktigt med kontakten och 

kommunikationen och att man tar tag i problemet direkt (Chef 3). En annan chef menar att; alla människor har 

ett eget ansvar och uppstår det en konflikt, skall man i första hand reda ut konflikten på egen hand genom att 

kommunicera och ha ett ödmjukt sätt som ökar förståelsen för varandra samt att även visa respekt för sina 

medarbetare (Chef 4). Ovanstående chefer 3 och 4 har ett annat att sätt hantera konflikter på då de 
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tycker att man ska ha ett ödmjukt sätt mot sina medarbetare och att kommunicera är A och O. 

Dessutom försöker cheferna att coacha och stödja sina medarbetare till att lösa konflikten. Denna 

hantering av konflikter kan kopplas samman med Nilsson och Waldemarson (2005) som 

beskriver den samarbetande konflikthanteringsstilen där konflikter ses som ett gemensamt 

problem mellan de inblandade individerna. Samarbetsstilen går ut på att alla som är med i 

konflikten ska hitta lösningar tillsammans istället för att ignorera konflikten som uppstått. Detta 

kräver oftast mycket tid och det krävs att chefen är bra på att kommunicera med sina medarbetare 

samt att det finns respekt och förtroende mellan parterna.  

Hur cheferna resonerar kan kopplas till hur Larsen (2002) beskriver att varje enskild individ 

måste öka sin självinsikt och självmedvetenhet om vad konflikter egentligen innebär och hur de 

ter sig i arbetslivet. Genom att kommunicera öppet och ha respekt för sina medarbetare kan 

konflikter undvikas. Enligt Nilsson och Waldemarson (2005) är ett annat sätt att stärka personal 

gruppens samarbete att tydliggöra arbetsuppgifter och ansvar för att uppnå en god arbetsmiljö och 

en god arbetsvilja. Det är viktigt att behandla sina medarbetare med respekt och man bör kunna 

kompromissa gentemot sina medarbetare oftast löser sig konflikterna om man har detta med sig. 

 

5.3.1 Medarbetarnas roll i konflikthanteringen 
De flesta av cheferna beskriver att det ligger på chefens ansvar och i deras roll som chef att 

hantera konflikter. Dock framkommer det under intervjuerna att cheferna anser att konflikter i 

första hand ligger hos medarbetarna själva att lösa. En chef uttrycker att; Jag brukar göra såhär, om 

dem bråkar så får dem först försöka att lösa det själva det är steg ett, att de får prata ut med varandra och om det 

inte går så pratar jag med var och en och sedan ser jag det med mitt ovanperspektiv (Chef 1). En annan chef 

beskriver att; Först och främst skall medarbetare och medarbetare eller om det gäller fler sköta det själva då vi 

alla har ett eget ansvar om det inte går, då får man koppla in mig som chef (Chef 5). Cheferna beskriver att 

uppstår det en konflikt så ligger ansvaret först och främst på de individer som är inblandade i 

konflikten men om konflikten inte löses är det viktigt att chefen tar sitt ansvar och blir behjälplig. 

Frågan är dock om det är så att cheferna vill slippa att blanda sig i konflikten och tänker att det 

får de inblandade individerna får lösa det själva. Enligt Lennéer-Axelson och Thylefors (2004) 

kan det gå så långt att konflikterna inte går att lösa vilket kan medföra att de inblandade 
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individerna skadar sig både psykiskt och känslomässigt och kan leda till att arbetets effektivitet 

minskar samt att folk sjukskriver sig vilket gör att det blir en negativ spiral för organisationen.  

I ovanstående stycke chefens roll beskriver cheferna 1, 2 och 5 att det helt och hållet ligger på 

chefens ansvar att ingripa i en konflikt. De uttrycker att det också ligger på medarbetarna själva 

att lösa konflikten om det inte går ska chefen ingripa, detta kan tolkas som att cheferna inte låter 

medarbetarna lösa konflikten tillsammans utan att cheferna tar ifrån medarbetarna konflikten och 

löser den åt dem istället. Det kan helt enkelt bero på vad för slags konflikter det är; om det 

uppkommer på en mellanmänsklignivå eller på den organisatoriska nivån. En chef uttrycker att; 
Jag diskuterar konflikter under mina personalmöten, hur vi ska hantera konflikter och försöker ta hjälp av min 

personal. Alltså att diskutera i grupp och med sin personal gör att man får höra vad människor tycker och tänker 

(Chef 4) och vidare beskriver en annan chef att; lösa en konflikt är upp till medarbetarna att försöka lösa, 

dock är det på mitt ansvar att handleda dem så att konflikten kan lösas på bästa eller att den hanteras på rätt sätt 

(Chef 3). Den samarbetande konfliktstilen kräver tid, att chefen är bra på att kommunicera samt att 

det finns förtroende och respekt mellan alla parter. Denna stil kan återigen kopplas samman med 

cheferna 3 och 4 att de stödjer och försöker inleda samarbete med de inblandade individerna. 

Alvesson och Due Billing (2009) skriver om de traditionellt kvinnliga egenskaperna hos en 

kvinnlig chef vilka är känslighet, omhändertagande, samarbete och öppenhet gentemot sina 

medarbetare. Vidare beskriver Alvesson och Due Biling att konstruktionen av kvinnlighet 

avspeglas i det kvinnliga ledarskapet där det kvinnliga ledarskapet i teorin karaktäriserar av 

samarbetsvilja samt samverkan mellan chef och medarbetare. Dessa kvinnliga egenskaper kan 

kopplas samman till hur chef 3 och 4 hanterar konflikter att de gärna vill samarbeta med de parter 

som är inblandade i en konflikt och försöka hitta verktyg att handleda och coacha dem till att 

hantera konflikten. 

 

5.3.2 En tredjepart   
Att anlita en tredjepart kan vara både positivt och negativt. Vissa föredrar en neutral person som 

stöttar och håller i konfliktlösningen om chefen exempelvis inte behärskar situationen eller 

behöver extra stöd medan andra tycker att det inte alls hjälper och anser att de klarar av 

situationen själva. 
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Enligt Lennéer-Axelson och Thylefors (2004) är tredjepart en person som är neutral och som går 

in i en konflikt med syfte med att hjälpa individerna att hantera deras konflikt. En tredje part skall 

kunna förhålla sig neutral och finna en lösning som gynnar alla de individer som är inblandade i 

en konflikt samt att finna en lösning som passar in för alla. En av cheferna beskriver att; En 

tredjepart kan lyssna på vad jag säger och se om jag gör rätt eller om jag gör fel (Chef 3). En annan chef 

beskriver att; Jag har haft problem med min personalgrupp och jag har då den senaste tiden haft kontakt med en 

tredjepart som är konsult och vi har fått de redskapen om hur man skall lösa konflikten och hur man ser på grupp 

och hur gruppen fungerar och sånt och nu har det blivit bättre (Chef 4). Dessa chefer håller med om att ta in 

en neutral person som en tredjepart utifrån kan göra gott för medarbetarna och organisationen och 

de menar att de själva kan få stöttning om de inte behärskar situationen.  

Någon av cheferna ser annorlunda på att ta in en tredjepart i konflikthanteringen. En av cheferna 

uttrycker det såhär; Det kan inträffa i sällsynta fall att jag använder mig av en tredje part, det är dock min 

erfarenhet att externa krafter sällan kan lösa en konflikt på riktigt (Chef 5). En annan chef uttrycker att; Jag 

tror inte alls på det att man tar hjälp utifrån när det gäller konflikthantering det har vi gjort ibland att man tar in 

någon psykolog från företagshälsovården eller någon beteendevetare som man vet kan komma in och hjälpa till, men 

oftast har det inte blivit bättre (Chef 1). 

Detta kan kopplas samman med Larsens teori (2002) som beskriver att tredjepart kan uppfattas 

som något mer negativt. De inblandade individerna vill inte alltid att en tredjepart skall kallas in 

på grund av att en denne person kan upplevas som en person som lägger sig i eller som ett 

nederlag att inte kunna lösa problemen på egen hand. Enligt cheferna 3 och 4 tenderar de att vara 

mer samarbetsvilliga och tar hjälp utifrån om de skulle behövas. Chef 1 och 5 ser dock en 

tredjepart som något de aldrig skulle använda sig av då de anser att det inte hjälper i 

konfliktsituationen i alla fall. En av cheferna beskriver att hon någon gång har haft hjälp av en 

tredjepart men att hon endast fick sämre uppfattning om det då det inte ledde till några positiva 

resultat. 
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6. SLUTSATSER 
Syftet med uppsatsen var att beskriva och förstå hur kvinnliga chefer ser på och hanterar 

konflikter på arbetsplatsen.  Jag hade följande frågeställningar; 1. Hur beskriver kvinnliga chefer 

konflikter? 2. Hur hanterar kvinnliga chefer konflikter? 

 

Hur beskriver kvinnliga chefer konflikter? 

Det som har framkommit under intervjuerna är att de kvinnliga cheferna inom socialt arbete 

beskriver konflikter som vardag och att en konflikt är när det råder delade åsikter och intressen 

mellan individer.  

 Cheferna beskriver att konflikter är en naturlig del av det sociala arbetet och dess organisation. 

De menar att konflikter uppstår av olika skäl. Cheferna menar att det handlar om 

mellanmänskliga relationer där man kan vara väldigt lika varandra eller att alla människor har 

med sig olika saker i bagaget vilket gör att människor har olika syn på välstånd och har olika 

intressen och åsikter. Cheferna menar att i en grupp där det finns mer än en person uppstår det 

konflikter vilket grundar sig i att man har olika intressen och att personkemin inte alltid stämmer 

överens.  

Vidare beskriver cheferna att de, förutom mellanmänskliga konflikter, även stöter på 

arbetsorganisatoriska konflikter i sitt sociala arbete där det oftast handlar om att det finns hög 

frånvaro på arbetsplatsen. Detta leder enligt cheferna till stress och kan även leda till utbrändhet 

hos de övriga medarbetarna då de blir överbelastade med arbete. De ska både hinna med sina 

egna arbetsuppgifter men också sina medarbetares. Vad som ytterligare framkom under 

intervjutillfällena är att enligt en av cheferna kan det också handla om att socialsekreterarna 

måste ta snabba beslut i vissa situationer. Om man då tycker olika, uppstår en konflikt i 

verksamheten i samband med de uppdrag som medarbetarna har.   

Cheferna anser att det både finns positiva och negativa konflikter på en arbetsplats. Enligt 

cheferna tar konflikter mycket tid, kraft och energi från medarbetarna och det gör att 

arbetsglädjen minskar. Cheferna är eniga om att medarbetarna tappar fokus på sitt arbete om det 

finns för mycket konflikter runt omkring och att medarbetarna försummar sina huvudsakliga 
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arbetsuppgifter och att arbetet blir ineffektivt. Det som cheferna poängterar är att konflikterna går 

ut över brukarna vilket är förödande och inte får förekomma. Cheferna är dock medvetna om att 

detta kan ske och att det är ett problem. Cheferna anser också att konflikter kan medföra något 

positivt och att konflikter ses som något nödvändigt för att organisationen ska gå framåt. 

Cheferna menar att det kan vara bra att höra vilka åsikter som andra medarbetare har, vilket kan 

vidga perspektiv på olika saker. Cheferna tycker att detta många gångar leder till att 

arbetsgruppen får ett mer öppet klimat på arbetsplatsen om medarbetarna vågar stå för sina 

åsikter inför varandra. Detta påvisar också, enligt cheferna, att medarbetarna är engagerade i sitt 

arbete och i organisationen som arbetar i.  

 

Hur hanterar kvinnliga chefer konflikter? 

Cheferna har olika sätt att hantera konflikter på arbetsplatsen. Resultatet från intervjuerna är att 

cheferna tycker att det ligger på både chefens roll och medarbetarnas roll att hantera och lösa 

konflikter. Några av cheferna anser att det ligger på chefens roll helt och hållet att ta tag i en 

konflikt medan andraanser att det främst ligger på medarbetarnas roll att lösa konflikten.  Dock 

framkommer också att alla cheferna tycker att medarbetarna själva ska lösa konflikten vilket blir 

motsägelsefullt.  Min tolkning av detta är att cheferna vill att medarbetarna själva ska kunna lösa 

konflikten men när cheferna märker att stämningen på arbetsplatsen blir konstig, eller att en 

konflikt är på uppsegling tar de ändå tag i konflikten direkt och konfronterar medarbetarna var 

och en för sig eller i grupp utan att låta medarbetarna själva få en chans att hantera konflikten 

själva först. Cheferna tenderar att ha en rak kommunikation och våga gå emellan om deras 

medarbetare hamnar i en konflikt. Denna hantering av konflikter kan kopplas samman med 

kompromisskonflikthanteringsstilen där det krävs snabba beslut och en strävan om att komma 

fram till en lösning fort och därför agerar även cheferna fort. Dessa chefer skiljer sig från några 

av de andra cheferna som är lite mer avvaktande i sin konflikthantering. Ett par av de andra 

cheferna vill att medarbetarna själva ska lösa konflikten i största möjliga mån men om de inte 

lyckas med det är cheferna inte rädda för att blanda sig i och lyfta konflikten tillsammans med de 

inblandade. Däremot tycker jag mig kunna ana att cheferna har en tendens att så långt som 

möjligt undvika att blanda sig i en konflikt uppstår och ser hellre att medarbetarna själva ska lösa 

den. Detta kan leda till att konflikten blir ohanterbar för cheferna och kan förstås med hjälp av 
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den undvikande konflikthanteringsstilen (Nilsson och Waldemarson 2005 och Lennéer-Axelson 

1996). Samtidigt har jag kunnat se en tendens att dessa chefer även passar in på den 

samarbetskonflikthanteringsstilen som har en stödjande och coachande roll i att hantera konflikter 

och är öppna för att få hjälp utifrån, från exempelvis en tredjepart.  
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
I denna uppsats har jag studerat hur kvinnliga chefer inom socialt arbete ser på och hanterar 

konflikter på arbetsplatsen. Min ursprungliga tanke var att jämföra hur kvinnor och män ser på 

och hanterar konflikter och på så sätt undersöka om det finns några likheter och/eller skillnader. I 

brist på tid valde jag dock att enbart fokusera på hur kvinnliga chefer ser på detta. Då det finns 

lite forskning inom detta område bidrar ändå min studie till forskningen. I linje med den 

begränsade forskningen har jag heller inte haft som ambition att generalisera utan snarare 

analysera i ämnet för att eventuellt generera nya intressanta frågeställningar som kan ligga till 

grund för vidare forskning.  

Endast en av cheferna har deltagit i konflikthantering inom olika ledarskapsutbildningar. Detta är 

intressant då samtliga av de intervjuade har en chefsposition och har upplevt konflikter på arbetet. 

Att inte delta konflikthanteringskurser kan leda till att hela organisationen påverkas på ett 

negativt sätt.  Samtliga chefer är överens om att konflikter är något vanligt förekommande på 

arbetsplatsen och alla chefer har ett förhållandevis brett perspektiv på konflikter vilket påvisar att 

samtliga har upplevt konflikter i olika grad. Att delta i konflikthanteringskurser bör enligt min 

mening vara fundamentalt för chefer inom socialt arbete eftersom organisationen och 

arbetsområdet även handlar om brukares välmående. Bristen på utbildning i kombination med 

erfarenhet av hur chefer hanterar konflikter kan vara ett intressant område att forska vidare inom.  

Något som hade varit intressant att undersköka närmre är även medarbetarnas perspektiv på hur 

deras chefer hanterar konflikter. Detta speciellt i ljuset av brist på konflikhanteringsutbildning.  

Cheferna som är samarbetsvilliga och kan tänka sig att ta hjälp utifrån samt att stödja och coacha 

sina medarbetare i konflikten kan ses utifrån ett traditionellt synsätt på kvinnligt ledarskap hur de 

kvinnliga cheferna hanterar konflikter. I och med att jag inte har intervjuat några manliga chefer 

har jag inte haft möjligheten har jag ej haft möjlighet att jämföra om det skiljer sig mellan 

kvinnliga och manliga ledarskapsstilar. Jag tycker mig dock kunna se att två av de intervjuade 

visar tecken på mer kvinnliga ledarskapsstilar men detta är någonting som jag inte kan utveckla 

men som kan ligga till grund för vidare forskning 
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Ämnet är mycket intressant och med anledning av den begränsade forskningen om hur kvinnliga 

chefer ser på och hanterar konflikter finns flera områden att utforska, där endast ett axplock 

nämnts ovan.  
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9. BILAGA 1 
PRESENTATIONSBREV 

Hej, 

Mitt namn är Elisabeth Husén och jag läser sjätte terminen på socionomutbildningen på 

Socialhögskolan i Lund. Vi ska skriva vår C-uppsats och jag har valt att skriva en uppsats med 

syfta att undersöka ” Hur kvinnliga chefer beskriver och hanterar konflikter på arbetsplatsen”. Jag 

kommer att göra en kvalitativ metod i form av intervjuer. Varje intervju kommer att vara ungefär 

en timme lång. Intervjuerna kommer att anonymiseras så att det inte går att koppla respondenten 

till vare sig person, arbetsplats eller stad. Varje respondent har rätt att när som helst rätt att ta 

tillbaka sin medverkan i uppsatsen. Det finns möjlighet för respondenten att få läsa sin egen 

intervju om så önskar. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänliga Hälsningar 

Elisabeth Husén 

E-mail: elisabeth.husen.365@studnt.lu.se 
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10. BILAGA 2 - INTERVJUGUIDEN 
 
TEMA 1 - Beskriv konflikt och konflikthantering  

- Vad är en konflikt? 

- Är konflikter något som du stöter på, på din arbetsplats? 

- Är konflikter ett stort problem på din arbetsplats? 

TEMA 2 – Vad kan det bli för konsekvenser om du som chef låter en konflikt gå för långt på din 

arbetsplats? 

- Vem, vilka anser du blir drabbade blir drabbade av konflikter på en arbetsplats? 

TEMA 3 – Hur påverkar konflikter arbetsplatsen? 

- Vad gör du i en konflikt situation som är ohanterbar för dig som chef att lösa? 

- När uppstår konflikter? Mellan medarbetare? Mellan chefer? 

- Hur tror du som chef att problemet med konflikter ser ut på er arbetsplats jämfört med andra 

arbetsplatser? 

TEMA 4 – Kan du som chef ge några konkreta exempel på konflikter som uppstått på din 

arbetsplats? 

TEMA 5 – Hur kan du som chef arbeta med konflikthantering och använder ni några specifika 

metoder på er arbetsplats? 

- Hanterar ni konflikter väl på er arbetsplats?  

- Vem ligger ansvaret på att hantera konflikter på er arbetsplats? 

- Samarbetar ni med några andra instanser? 

- Har ni någon utbildning i att hantera konflikter? 
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