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Sammanfattning  
Konflikter är frekvent förekommande i organisationer, de kan ha positiva eller negativa 

konsekvenser beroende på hur konflikten upplevs och hanteras. Tidigare forskning visar på att 

det finns ett samband mellan chefers hantering av konflikter i relation till deras hierarkiska 

position, emotionella intelligens samt maktutövande.  

  

Syftet är att undersöka konflikter utifrån ett chefsperspektiv i en offentlig verksamhet. Studien 

utgår från en kvalitativ metodologisk ansats där semistrukturerade intervjuer varit den 

huvudsakliga metoden för insamling av empiri. I studien undersöks nio chefer fördelat på tre 

olika hierarkiska nivåer för att få ett så representativt urval av chefer som möjligt. Ett 

kvantitativt verktyg har också applicerats för att öka förståelsen och möjliggöra för en mer 

precis analys angående intervjupersonernas synsätt på organisationer, konflikter och ledarskap. 

De teorier som legat till grund för analysen av det empiriska materialet är konfliktteorier, 

maktteorier samt teorier om emotionell intelligens. Dessa har varit relevanta för 

undersökningen då dem tillsammans samverkar och bildar ett ramverk för att förstå konflikter 

i sin helhet samt för att analysera den insamlade empirin.  

  

Slutsatserna som kan dras från analysen av empirin visar på att alla konflikter är unika men 

samtidigt hur viktig kommunikation och riktlinjer är för att undvika samt hantera konflikter. Vi 

kan se att typen av konflikt cheferna upplever beror på var de befinner sig i hierarkin och att 

konflikten upplevs och hanteras olika beroende på bakgrund och erfarenhet. Det framkommer 

att cheferna frekvent använder sig av den personliga makten istället för den formella makten 

för att undvika och hantera konflikter samt motsättningar. En del chefer påvisar en högre 

emotionell intelligens än andra, dock går det inte att utläsa ett tydligt samband mellan detta och 

specifika konflikthanteringsstrategier, vilket motsäger tidigare forskning. 

  

Nyckelord: Konflikt, makt, ledarskap, chefskap, emotionell intelligens, hierarkisk nivå, chefer, 

effektiv konflikthantering, konflikthanteringsstrategi, kommunikation. 
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1. Inledning 
1.1 Problembakgrund 
Vid en första anblick är de lätt att få bilden av att ett företag är välbalanserat och att konflikter 

sällan uppstår. Men verkligheten kan se väldigt annorlunda ut. Ett företag består av en samling 

människor vars mål, ambitioner, arbetssätt och drömmar skiljer sig väldigt åt. Dessa människor 

samlas i en verksamhet som har egna mål och rutiner men som har begränsade resurser. Med 

denna samling av individer inom ramen av en organisation uppstår konflikter och maktspel då 

alla vill ha större inflytande. Då chefer försöker få fram sina agendor uppstår spänningar, 

motsättningar och konflikter på arbetsplatsen nästan dagligen (Morgan, 2006; Ralph et al., 

2013). Men de individer som inte trivs i denna typen av organisationslandskap kan ökad stress 

och ångest, minskad arbetstillfredsställelse, reducerad prestation och eventuellt uppsägning 

vänta (Ferris & Hochwarter, 2011).  

  

Enligt Gallos (2008) finns det olika perspektiv som chefer kan uppleva organisationer, 

konflikter och ledarskap genom. Från ett politiskt perspektiv är konflikter inte nödvändigtvis 

något problematisk. Men från ett human resource perspektiv är konflikter obehagliga och 

uppstår i relationen mellan människor (Bolman & Deal, 2003, s. 115). Då organisatoriska 

konflikter kan antas vara onaturliga och oönskade, något som ska undvikas till varje pris har ett 

antal myter vuxit fram. Exempel på dessa är att konflikter kan ses som ett resultat av 

personlighetsproblem, att konflikter går att undvika och att konflikter skapar oönskade 

reaktioner av de involverade parterna (Wisinski, 1993). Dessa myter är av forskningen 

avfärdade men lever än idag kvar hos många chefer. Goates (2013, s. 339) menar istället att 

konflikter kan leda till ökad kommunikation mellan avdelningar och individer. De kan även 

leda till att luften rensas och att de inblandade kan lägga sitt fokus på sina huvudsakliga 

arbetsuppgifter. 

  

Goates (2013, s. 339) ger ett exempel på en organisatorisk konflikt och dess effekter; En 

konflikt kan uppstå då två personer söker samma befordran. Den som får befordran kommer 

antagligen att känna att konflikten var värd att ta, medan förloraren av konflikten antagligen 

känner raka motsatsen. Men konfliktens påverkan på organisationen måste också tas i 

beaktning. Om konflikten slutar med att personen som är bäst lämpad får befordran, betyder 

det att konflikten har en positiv effekt för organisationen. Om personerna genom att tävla om 

befordran har producerat mer eller gjort förbättringar inom sina ansvarsområden är effekten av 
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konflikten också positiv. Men det är viktigt att veta att konflikter även kan få negativa 

konsekvenser. Arbetet inom organisationen kan ha minskat under konflikten, förloraren kanske 

säger upp sig eller drar sig tillbaka och konflikten kan bli långvarig och påverka allt arbete och 

medarbetarna inom organisationen. I extrema fall kan även hälsan hos de involverade påverkas 

mycket negativt. De destruktiva effekterna av konflikter är väldigt uppenbara medan de mer 

konstruktiva effekterna är mer subtila. Det är chefen som måste uppmärksamma dessa 

konstruktiva effekter och väga dem mot de negativa konsekvenserna. Det är även viktigt för 

chefen att så tidigt som möjligt förstå dynamiken på arbetsplatsen då konflikter sällan uppstår 

ut tomma intet. Chefen bör ha en förståelse för när konflikter bör tyglas och när de ska främjas 

för att bidra till ett hälsosamt arbetsklimat. 

  

Det är tydligt att konflikter liksom organisationer är komplexa, men för att till fullo kunna förstå 

konflikters komplexitet menar Ralph et al. (2013) att maktdimensionen måste undersökas. 

Konflikter uppstår från skillnader och visas som motsättningar mellan två eller fler grupper. De 

kan existera som spänningar som kommer från åsikter, tankar eller känslor. Dessa faktorer 

innebär att det finns en inbördes länk mellan konflikt och makt som sammanflätar de båda 

krafterna (Ralph et.al., 2013, s. 20). Denna länk grundas i att en part står i beroendeställning till 

den andra parten precis som hierarkin mellan medarbetare och chef. Makt kan tolkas som 

inflytande och är således direkt kopplat till viljan att föra fram en egen agenda när konflikt 

uppstår. Sambandet mellan makt och konflikter är djupt inbäddat i det vardagliga praktiska 

arbetet (Ralph et.al., 2013, s. 22). Därför är det mycket viktigt för chefer att tolka det 

underliggande samspelet mellan dessa två element så cheferna kan hantera och förstå konflikter 

när de uppstår. 

  

Goleman (1996; 2004) menar att de som kan förstå sina egna känslor samtidigt som dem kan 

känna empati för hur andra känner är väldigt duktiga på att hantera relationer. Detta 

karakteriserar emotionell intelligens som är en nödvändig kompetens för att effektivt hantera 

konflikter. Konflikter som hanteras med en effektiv konflikthanteringsstrategi främjar 

innovation och starkare gruppsammanhållning (Goleman, 1996; 2004). Men för att kunna 

hantera konflikter krävs det att man diagnoserar vilken strategi som ska användas för att hantera 

konflikter på arbetsplatsen (Kirti, 2016). Tidigare forskning från Thomas (1992, s. 266) visar 

på att det finns fem olika strategier som konflikter på arbetsplatsen kan hanteras genom. Dessa 

är competing (tävlande), collaborating (samarbete), compromising (kompromissande), 

avoiding (undvikande) och accommodating (ge vika) (Thomas, 1992, s. 266). Kirti (2016) satte 
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dessa konflikthanteringsstrategier i relation till hierarkisk position i sin studie Organisational 

conflict and most preferred conflict management styles. Där framkom att chefer upplever och 

hanterar konflikter olika beroende på deras hierarkiska nivå (Kirti, 2016). Desto högre 

hierarkisk position en chef har, desto troligare är det att hen föredrar att lösa konflikter genom 

competing. I studien framkom också att desto lägre hierarkisk position en chef har, desto 

troligare är det att hen föredrar att lösa konflikter genom collaborating.  

  

Su Juan, Yong Qiang & Hui (2015) undersökte även dessa konflikthanteringsstrategier i 

relation till chefers emotionella intelligens. De kom fram till att desto högre EI en chef har desto 

troligare är det att de använder sig av collaborating för att hantera konflikter. Det framkom även 

att desto lägre EI en chef har, desto troligare är det att chefen använder sig av avoiding och 

competing konflikthanteringsstrategier. Detta då ett lågt EI tyder på bristande empatiska 

förmågor. 

  

Dessa författarna (Su Juan, Yong Qiang & Hui, 2015; Kirti, 2016) är inte ensamma om att 

undersöka ämnet och komma fram till dessa slutsatser. För att nämna några har Ping Ping Fu, 

Xue Huang Yan, Yongjuan Li, Erping Wang & Siqing Peng (2008), Özkalp, Sungur & Özdemir 

(2009) och Iglesias & Vallejo (2012) alla kommit fram till liknande resultat, vilket påvisar 

trovärdigheten av deras studier. Dessa forskare tydliggör även sambandet mellan ledarskapsstil 

och konflikthantering. Vi är medvetna om att studierna tar plats i Indien, Turkiet, Kina och 

Spanien och enligt oss kan det föreligga stora kulturella skillnader gentemot den svenska 

kulturen. Liknande forskning i en svensk kontext är begränsad i sin mängd och därmed finns 

ett tydligt gap i forskningen. För att bygga vidare på den tidigare forskningen som presenterats 

vill vi undersöka konflikter från ett chefsperspektiv i en offentlig svensk kontext. 

  

Den tidigare forskningen säger oss att det inte går att undersöka konflikter utan att inbegripa 

maktdimensionen, detta eftersom att dessa element är nära sammanflätade i det dagliga 

organisationslivet. Forskningen påvisar även att chefer, beroende på deras hierarkiska position 

kan uppleva och hantera konflikter på olika sätt. Detta eftersom chefers positionella ledarskap 

har en stor inverkan på konflikter och dess hantering, därför bör chefers ledaregenskaper 

undersökas. Utifrån dessa faktorer har vi formulerat syftet samt frågeställningarna som studien 

kommer att utgå från. 
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1.2 Syfte 

Då tidigare forskning av (Ping Ping Fu, Xue Huang Yan, Yongjuan Li, Erping Wang & Siqing 

Peng ,2008; Özkalp, Sungur & Özdemir, 2009; Iglesias & Vallejo, 2012; Kirti, 2016) visat på 

att det föreligger en skillnad i hur chefer på olika hierarkiska nivåer upplever och hanterar 

konflikter har vi valt att utgå från att undersöka chefer på flera hierarkiska nivåer för att i största 

möjliga mån se till att studien inte blir vinklad från endast ett perspektiv. För att genomföra 

studien har vi på grund av ett personligt intresse valt att utgå från en offentlig verksamhet varpå 

undersökningens syfte är att undersöka konflikter utifrån ett chefsperspektiv i en offentlig 

verksamhet. För att fullfölja syftet utgår studien från att besvara följande frågeställningar: 

• Hur upplever chefer i en offentlig verksamhet konflikter? 

• Hur hanterar chefer i en offentlig verksamhet konflikter? 

 

1.3 Avgränsningar 
Vi har valt att arbeta med materialet och empirin utifrån ett chefsperspektiv och har således valt 

att huvudsakligen nyttja begreppet chef. Vi undersöker intervjupersonerna endast på grund av 

deras chefsroll, med budget- och personalansvar. Det är underförstått att chefer arbetar med 

ledarskap i sina roller, men då vi inte vill inkludera informella ledare i vår studie har vi valt att 

endast inkludera chefer. Valet är gjort för att få en djupare förståelse för konflikter utifrån ett 

chefsperspektiv. Chefsperspektivet på konflikter är etablerat inom samhällelig forskning men 

det finns en begränsad forskning i relation till hierarkiska nivåer, emotionella intelligens samt 

maktutövande i Sverige. I uppsatsen används orden företag, verksamheter och organisationer 

synonymt med varandra. I uppsatsen används EI som en förkortning för emotionell intelligens 

och båda begreppen används synonymt med varandra. 

  

Vi har valt att endast undersöka en organisation och utföra en kvalitativ studie på just denna 

organisation och de hierarkiska nivåerna. Studien går på djupet och således begränsas 

undersökningens bredd genom att exkludera andra företag. Detta valet är gjort för att vi endast 

vill undersöka hur chefer på olika hierarkiska nivåer upplever konflikter. Vi anser att om flera 

företag varit involverade i studien hade eventuella skillnader inte berott på hierarkiska nivåer, 
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utan hade kunnat bero på de olika företagens organisationskulturer vilket strider mot studiens 

syfte.  

 

1.4 Disposition 
Hittills har problembakgrund, syfte och avgränsningar presenteras i inledningen för att 

introducera läsaren till ämnet studien avhandlar. Härnäst finnes den teoretiska referensramen 

som belyser val av teori samt dess relevans. De teman som berörs i den teoretiska referensramen 

är konflikter, makt och emotionell intelligens. Detta följs av metodavsnittet som diskuterar de 

olika metoder som varit relevanta för att samla in och analysera empirin. Efter metodkapitlet 

följer analysavsnittet som sammankopplar empirin med teorin. Analysen följs av det avslutande 

kapitlet. Där presenteras de slutsatser som kan dras från analysen. Slutligen förs även en 

diskussion ämnad för att föra slutsatserna i ett vidare perspektiv. I diskussionen presenteras 

även personliga reflektioner över studien och kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning. 
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2. Teoretisk referensram  
Kommande kapitel ämnar för att redogöra för tidigare forskning och litteratur som är relevant 

för studien. Syftet är som tidigare nämnt att undersöka konflikter utifrån ett chefsperspektiv i 

en offentlig verksamhet. Den tidigare forskningen gav tydliga indikationer på att konflikt, makt 

och emotionell intelligens är sammanflätade och nödvändiga att belysa för att kunna undersöka 

syftet och frågeställningarna. Genom att operationalisera dessa begrepp till intervjuguiden 

möjliggjordes en verklighetsanknytning av teorierna (se bilaga 1). Teorierna diskuteras 

tillsammans då de bildar ett relevant och tydligt ramverk för att analysera empirin och bidra till 

en ökad förståelse för hur konflikter upplevs och hanteras. I slutet av kapitlet kommer vi att 

under rubrik 2.5 Ett ramverk för effektiv konflikthantering på chefsnivå att sammanlänka 

behandlade teorierna. Genomgående i kapitlet används liknelser och figurer för att förklara 

abstrakta teorier och modeller, detta har gjorts för att göra litteraturen mer tillgänglig för 

läsaren. 

 

2.1 Det finns inte en ensam definition av konflikter 
Det finns ingen klar definition av konflikt som är rätt eller fel. Detta för att alla fattar sig en 

egen uppfattning och en tolkning om vad en konflikt är och vad den betyder. Konflikter är 

således något individuellt som uppstår i den egna tolkningen av situationen. Men alla kan nog 

instämma med det faktum att om en konflikt ska uppstå så ska det finnas olika grupper, personer 

eller tankar som ska stå i direkt opposition till varandra. Enligt Gallos (2008) kan chefers 

perspektiv på konflikter, ledarskap och organisationer studeras genom olika ramar. Detta 

operationaliserade vi i vår undersökning genom Bolmans (2010) enkät Self Assessment: 

Leadership orientations. Genom att få fram information om hur intervjupersonerna ser på 

konflikter, ledarskap och organisationer anser vi att vi har kunnat göra en korrekt tolkning av 

den insamlade empirin. 

 

2.1.1 Två olika synsätt på konflikter 
Wisinski (1993, s. 6) och Robbins & Judge (2015, s. 254) menar att det har vuxit fram två helt 

skilda synsätt på konflikter. Den traditionella synen som var dominerande för årtionden sen 

återfinns idag fast som myter som präglar dagens arbetsplatser. Där användes ord som 

irrationellt, förstörelse och verksamhetsstopp för att beskriva en konfliktsituation. De menade 

vidare att konflikter skapade polariserade grupper vilket var ett tydligt tecken på både 

kommunikationsproblem samt dåligt ledarskap. Denna synen börjar nu bli helt utbytt då 

forskare visat på att en specifik nivå av konflikt är nödvändig för att skapa ett fungerande 
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arbetsklimat (Burrell & Morgan, 1979; Mullins, 1999; Jaffee, 2001; Morgan, 2006). Robbins 

& Judge (2015, s. 254) kallar det nya för the interactionist view of conflict. Detta nya synsättet 

uppmuntrar istället till konflikter. Detta då en korrekt hanterad konfliktsituation både skapar 

nytänkande, förändring och ökat arbetsfokus, vilket är livsviktigt för en organisation som vill 

fortsätta vara konkurrenskraftig i det föränderliga samhället. Men konflikter är inte alltid 

positiva, utan det är upp till chefen att avgöra vilka konflikter som ska avbrytas och vilka som 

ska främjas (Goates, 2013, s. 339). 

 

2.1.2 Det finns tre olika typer av konflikter 
Varje konflikt är unik men för att få en överskådlig bild så är konflikter indelade i tre olika 

grupper; relationskonflikter, uppgiftskonflikter och processkonflikter. Alla typer av konflikter 

kan i slutändan ändå utvecklas till en relationskonflikt med negativa konsekvenser (Robbins & 

Judge, 2015, s. 255). Forskarna menar att relationskonflikter är de som är tydligt 

dysfunktionella på arbetsplatser. Detta går att härleda till de faktum att det ofta ses som 

personlighetsangrepp vilket är den mest förödande konflikten för medarbetare och deras 

välbefinnande. Uppgiftskonflikter handlar om innehållet och målet med det utförda arbetet. 

Dessa konflikter kan skapas när chefer tydligt visar på att arbetet medarbetarna gör måste 

förändras. Denna typen av konflikt visar forskning bidrar nästan alltid till en positiv utgång där 

arbetet blir mer effektivt. Processkonflikt handlar om hur arbetet blir gjort, det kan vara genom 

delegation på arbetsplatsen och involverar vem som ska sköta vilken arbetsuppgift samt 

tidpunkten för detta. 

 

2.2 Konfliktförloppet och konflikthanteringsstrategier 
För att förstå en konflikts händelseförlopp följer här en modifierad modell (se figur 2.1) av 

Robbins & Judge (2015, s. 257) figur. 

 

      

 

 

 

 

                                                         

           (Figur 2.1; Konfliktförloppet; Fritt efter Robbins & Judge, 2015, s. 257) 
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Det första steget innehåller tre delar där den första handlar om att en konflikt ofta uppstår i 

kommunikationen på en arbetsplats. Där missförstånd i kombination med jargongen kan vara 

en bidragande faktor till att konflikt uppstår. Det kan också röra sig om för lite eller för mycket 

kommunikation. Covey (2004, s. 270) skriver att kommunikationen kan bestå av tre nivåer, där 

den lägsta nivån är försvarande och väldigt negativ vilket inte bidrar till utveckling. Den andra 

nivån är att man har respekt för varandra och den högsta nivån är synergi i kommunikationen, 

vilket bidrar mest till båda parter och således undviks missförstånd och konflikt samtidigt som 

det visar på ökad förståelse. Robbins & Judge (2015, s. 257–261) menar att en annan orsak är 

ofta att konflikter uppstår på grund av strukturen. Inom strukturen finns variabler som chefens 

ledarstil, belöningssystem och maktfördelning. Den tredje orsaken beror på personlighet där 

konflikter uppstår på grund av känslor, bakgrund och värderingar (ibid.). 

  

I det andra steget av konfliktförloppet menar Robbins & Judge (2015, s. 257–261) att de 

inblandade måste vara överens om att det existerar en konflikt. Men det räcker inte, för att man 

ska vilja lösa en konflikt måste man vara känslomässigt involverad i konflikten. Detta steget är 

osynligt utåt då det orsakas av dem inblandades känslor. Det tredje steget handlar enligt 

författarna om de involverade personernas avsikter med den påstådda konflikten och hur den 

hanteras. Det kan göras på fem olika sätt, dessa är; competing, collaborating, compromising, 

avoiding och accommodating. Det fjärde steget är då konflikten blir synlig och ett särskilt 

beteende uppstår. Såsom reaktioner, motsättningar, uttryck eller antagande (ibid.).  

  

Det femte och sista steget handlar om resultatet av konflikten. Blir det en lyckad konflikt som 

förhöjer prestationen eller förhindrar det arbetet och effektiviteten. Ett funktionellt och lyckat 

resultat av en konflikt uppstår när intresset ökar, kreativiteten flödar, spänningarna släpper och 

personerna i fråga kommer till självinsikt och förändring (Robbins & Judge, 2015, s. 257–261). 

En konflikt som försämrar klimatet på arbetet är en konflikt som är så pass allvarlig att den 

hotar att upplösa organisationen och skapa grupperingar. Det leder till minskad kommunikation, 

effektivitet och reducerad samhörighet. I extremfall leder detta till att medlemmarna inte kan 

arbeta tillsammans och verksamheten slutar att fungera helt och hållet (Wisinski, 1993, s. 8). 

Resultatet av konflikten beror till stor del på vilken konflikthanteringsstrategi som tillämpas av 

involverade parter (Hopkins & Yonker, 2015, s. 228). 

 

För att återgå till det tredje steget i Robbins & Judges (2015, s. 257–261) konfliktförlopp, som 

behandlar avsikten med konflikter så finns det fem strategier för att hantera dem. Beroende på 
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avsikten kan man inta olika konflikthanteringsstrategier (Thomas, 1992, s. 266; Morgan, 2006, 

s. 200–201). Valet beror på situationen och vilken ledarskapsstil man har (Thomas, 1977, s. 

487; Hopkins & Yonker, 2015, s.228). Thomas (1992, s. 266) beskriver fem olika strategier (se 

figur 2.2) och har sammanfattat dem enligt följande:  

• Competing: Här skapas win-lose situationer genom maktspel för att få det man vill ha. 

Vinnaren framtvingar underkastelse.  

• Collaborating: Här konfronteras parternas skillnader för att kunna dela idéer och 

information vilket leder till problemlösning och win-win situationer. Problem och 

konflikter ses som utmanande och man söker hela tiden efter integrerade lösningar. 

• Compromising: Här förhandlas allt för att hitta tillfredsställande och acceptabla 

lösningar. Man kompromissar, ingen av parterna får en win situation utan man nöjer sig 

halvvägs.  

• Avoiding: Här ignorerar man konflikter och hoppas att dem ska försvinna vilket leder 

till lose-lose situationer. Här används gärna byråkrati som ett sätt att förhala 

konfrontation av konflikten. 

• Accommodating: Här underkastar man sig och följer order. Man ger vika för den andres 

åsikter vilket skapar en win-situation för den personen men samtidigt en mycket kraftig 

lose-situation för personen som ger vika. 

       

(Figur 2.2; Konflikthanteringstrategier;                    (Figur 2.3; Win-lose situationer; 

 Fritt efter Thomas, 1992, s. 266)                               Fritt efter Covey, 2004, s. 218) 

 

Covey (2004, s. 218) (se figur 2.3) och Huber (2010, s. 289) för resonemanget vidare och menar 

att collaborating, är den enda situationen där en Win-win situation uppstår. Det är bara här man 

kan uppnå en personlig och kollektivt lyckad konfliktsituation. De som upplevt denna 

konflikthanteringsstrategi upplever den som rättvis (Morrison, 2008; Almost, 2008). 
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Hopkins & Yonker (2015, s. 237) menar dock att effektiva chefer måste ha kompetensen att 

använda flera olika typer av konflikthanteringsstrategier, dem menar att konflikter är situations- 

och kontextspecifika. Det finns därmed situationer där andra konflikthanteringsstrategier än 

collaborating är bättre lämpade för situationen. Detta på grund av att organisationer är så 

komplexa (Gallos, 2008). Konflikter uppstår lätt när olika viljor, mål och attityder samlas i en 

organisation. Organisatoriska resurser är knappa, det finns sällan tillräckligt för att ge alla vad 

de vill ha (Mullins, 1999; Kreitner & Kinicki, 2001).  

 

2.3 Makt - Ett verktyg för att hantera konflikter 
En person kan endast inneha makt om denna person har något som är önskvärt. Detta kan vara 

allt från kapital, anställning, karriärmöjligheter till information. När dessa resurser fördelas, kan 

fördelningen upplevas som orättvis. Från detta växer en konflikt. Makt ges ofta via den formella 

rollen på ett företag men makt kan införskaffas eller ge uttryck på många olika vis, dels den 

formella makten men även via personlig makt. 

  

2.3.1 Maktbaser och deras inverkan  
Bolman & Deal (2013, s. 203) menar att det finns nio olika typer av makt en person kan inneha. 

Dessa är; auktoritär makt, makten att sätta agendor, kontroll över belöningar, tvångsmakt, 

information och expertis, referensmakt, karisma, allianser och nätverk samt kontroll över 

mening och symboler. Ward (2001, s. 44) och Robbins & Judge (2015, s. 236) menar vidare att 

de flesta av dessa maktbaser kan delas in i formella och personliga grupper. Det är upp till 

chefen att välja vilken maktbas som är lämplig för att hantera och förebygga konflikter då fel 

val kan ha negativa konsekvenser för medarbetare och organisationer. Den formella makten 

brukar ges uttryck i tre olika typer av maktmedel en chef kan hålla över sina anställda (Ralph. 

et al., 2013, s. 20; Robbins & Judge, 2015, s. 236).      

                                                           

Den första är den tvångsaktiga makten där medarbetare är rädda för negativa konsekvenser av 

att inte lyda kommandon. Detta är tydligt om chefen har en möjlighet att påverka, avskeda eller 

hålla inne viktig information och visar på en tydlig beroendeställning. Den andra maktbasen är 

möjligheten att dela ut belöning. Medarbetare väljer att följa direktiv utan att invända eller 

skapa problem för att de kan leda till personlig belöning. Allt från löneökning till att få de mest 

önskvärda skiften. Den sista formella makten är den auktoritära makten som också är den som 

används mest frekvent som en tydlig markör på vem det är som bestämmer och innehar 
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auktoritet. Det visar på möjligheten att använda företagets egna resurser och den strukturella 

hierarkin som föreligger inom organisationen (Ralph et al., 2013, s. 20; Robbins & Judge, 2015, 

s. 236).       

  

Bolman & Deal (2013, s. 204) menar att det ofta uppstår ett maktgap för chefer i organisationer. 

Den auktoritära makten räcker inte längre till för att garantera organisationens bästa. Chefer 

måste använda sig av allt från allierade, rykte, kunskap och personlig makt för att kunna föra 

sina agendor. 

  

Robbins & Judge (2015, s. 237) menar att forskning har visat det inte är de formella 

maktbaserna som är de mest effektiva utan att de i stället har en direkt negativ påverkan på både 

medarbetares trivsel och deras åtagande. Författarna ger ett exempel och menar att chefer på 

företaget Intel har avsagt all formell makt och istället arbetar mer med personlig makt. Detta då 

den personliga makten bland annat kan bidra till ökad tillfredsställelse och ökat förtroende för 

ens chef. Chefer kan få sina anställda mer tillfredsställda genom att använda sig av olika typer 

av maktbaser samtidigt och inte endast förlita sig på den formella makten.  

  

Den första av de personliga maktbaserna är informations- och expertismakt. Detta är viktigt då 

personer litar mer på en person som kan visa upp att den har inhämtat kunskaper genom att till 

exempel tillhandahålla en examen i management och således inneha rätt kunskap för beslutet 

som skall tas. Denna typ av förtroende kan innebära att medarbetare i mindre utsträckning 

motsätter sig chefers beslut. Den andra personliga maktbasen är referensmakt. Med detta menas 

att om medarbetarna respekterar och gillar sin chef så kan dem acceptera att chefen har ett 

enormt inflytande över dem. Detta då det ligger i medarbetarnas intresse att tillfredsställa sin 

chef (Robbins & Judge, 2015, s. 237). 

 

2.3.2 Underbundna och överbundna organisationer 
Bolman & Deal (2013, s. 205–207) menar att beroende på hur chefer hanterar sin makt kan 

konflikter uppstå därefter. I en underbunden (underbounded) organisation är makt något väldigt 

diffust som endast kontrolleras löst. Här är makten decentraliserad och konflikt och maktspel 

uppmuntras. I en överbunden (overbounded) organisation är makt centraliserad och här 

förtrycks oliktänkande röster som strider mot centralmaktens, därmed undviks konflikter. 

Författarna (Bolman & Deal, 2013, s. 207) menar att direkta liknelser går att dra till länder som 

upplever dessa system på samma sätt som organisationer. Vi kan exempelvis se hur länder som 
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förtrycker sina medborgare att tycka och tänka likadant ofta kollapsar; som till exempel 

Sovjetunionen eller Irak. När den centrala auktoritära makten slutligen försvinner bubblar dem 

spänningar och konflikter som tidigare förtryckts och legat under ytan över när locket tas av. 

Detta resulterar i konflikt och slutligen kollaps då konflikterna inte blivit omhändertagna. 

Cheferna måste förstå hur de ska kunna hålla organisationen kokandes utan att lägga locket på 

(Bolman & Deal, 2013, s. 205–207). 

  

2.3.3 Chefers personlighet skapar specifika konflikter 
McClelland & Burnham (2003, s. 1) menar att chefer kan kategoriseras i tre olika grupper 

utefter hur de motiveras i sitt arbete. Det finns de som motiveras mest av samhörighet 

(affiliative), de som motiveras mest av personliga prestationer (personal power) och de som 

motiveras mest av makt (institutional). De affilierade cheferna som motiveras av samhörighet 

har ett större behov av att vara omtyckta än att vara effektiva (ibid.). Deras beslut riktar sig mot 

att förhöja sin egna popularitet genom att ta beslut som dem vet att andra gillar, snarare än att 

arbeta för organisatoriska mål. Den andra gruppen som motiveras av personliga prestationer är 

inriktade på att sätta mål och nå dem. Men de sätter oftast sina egna mål och personlig 

berömmelse framför organisatoriska mål. Den tredje gruppen är framförallt intresserade av 

makt. De har en förförståelse om att saker och ting endast blir gjorda i organisationen om de 

kan influera personer runt omkring sig. De fungerar som spindeln i nätet och bygger upp sin 

maktposition genom att influera andra för att uppnå prestationer (ibid.). Det är även viktigt att 

tydliggöra att ordet makt inte refererar till diktatorskap utan möjligheten att påverka och vara 

inflytelserik (McClelland & Burnham 2003, s. 168). 

  

Vad chefer motiveras av är en viktig aspekt att undersöka då beroende på vad de motiveras av 

uppstår specifika konflikter. Jinseok & Jin Nam (2014, s. 446) menar att chefens behov av 

prestationer, samhörighet och makt har ett starkt samband till respektive uppgifts-, relations- 

och processkonflikter. Chefer som motiveras av personliga prestationer har ingen anknytning 

till relationskonflikter, men chefer som motiveras av samhörighet har ett starkt samband till 

dessa konflikter (ibid.). Forskarna menar att personliga prestationer- och maktmotiverade 

chefer reducerar maktspel och mängden uppgiftsrelaterade konflikter i organisationen.  

  

2.3.4 Varför skyr chefer från makt? 
Pfeffer (2010) menar att makt blir allt viktigare i organisationer. Detta då organisationer nu har 

team som spänner över olika avdelningar och inflytande har större påverkan än den auktoritära 



13 
 

makten. Men samtidigt så skyr många chefer från ordet och handlingen då man associerar makt 

med missbruk som orsakar missnöjdhet och konflikter. Det är framför allt tre olika barriärer 

som står i vägen för att använda makt. Den första är att det finns ett antagande om att världen 

är en rättvis plats och att man därför inte behöver kontrollera och influera den. Den andra 

barriären är litteraturen om ledarskap, som ofta visar på skräckexempel där organisationer 

använt mycket makt och organisationen blivit splittrad av alla motsättningar som uppstått. Eller 

där etiska åtagande återspeglas i oss själva om att världen är en bättre plats om alla är likvärdiga, 

autentiska och sanningsenliga, vilket inte alltid är fallet. Den tredje och sista barriären handlar 

om självförtroende. Då personer oftast inte vill sticka ut hakan och påverka på grund av rädslan 

av ett misslyckande, därför väljer de istället att följa strömmen och infinna sig i rådande klimat 

och således låta bli att utöva sin makt eller att införskaffa mer (Pfeffer, 2010, s. 6). 

  

Pfeffer (2010, s. 6) är tydlig med att poängtera att det inte finns någon mening med att gömma 

sig bakom dessa faktorer. För att klara sig som chef behöver man mer än logik, man behöver 

makt. McClelland & Burnham (2003, s. 168) och Pfeffer (2010, s. 6) menar att de mest effektiva 

cheferna är de som motiveras av makt och ser till att verksamheten arbetar utan stopp och 

onödiga konflikter. Det räcker inte med att endast ha kunskaper om vad som ska göras, du måste 

även använda makt och politiska skickligheter för att kunna genomföra det som ska göras. 

 

2.4 Emotionell intelligens är en bidragande faktor i konflikthantering 
Goleman (1996; 2004) menar att kompetenser som vanligtvis förknippas med ledarskap som 

intelligens, beslutsamhet och vision är nödvändiga för att vara en framgångsrik chef, men de är 

inte tillräckliga. Riktigt effektiva chefer kan förutom sin maktmotivation igenkännas genom en 

hög emotionell intelligens (EI). Dessa kompetenser tillåter ledare att effektivt hantera 

konflikter, relationer och skapa samhörighet i gruppen (Leung, 2010, s. 59). EI kompetenserna 

är självmedvetenhet, självkontroll, motivation, empati och social kompetens och såhär menar 

Goleman (2004, s. 6) att dem uttrycks: 

• Självmedvetenhet handlar om hur väl en individ känner till sina egna känslor, styrkor, 

svagheter, drivkrafter, värderingar och mål, och hur dessa påverkar andra. Detta 

kännetecknas genom självförtroende, realistisk självbedömning, självironisk humor och 

en önskan efter konstruktiv kritik. 

• Självkontroll handlar om att kunna hantera eller styra om störande känslor och impulser. 

Det definieras av trovärdighet, integritet och bekvämlighet med tvetydigheter och 

förändring. Ett praktiskt exempel kan vara att en chef hindrar sig själv från att bli arg 
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och skälla ut sina medarbetare när de misslyckats. Istället betraktar chefen vilka möjliga 

orsaker som kan ligga bakom misslyckandet, förklarar vilka konsekvenser som 

medarbetarna står inför och utforskar lösningar tillsammans med medarbetarna. 

• Motivation är den komponentens inom emotionell intelligens som handlar om att vara 

driven att prestera för presterandets skull. Det uttrycks genom en passion för själva 

arbetet och nya utmaningar, viljan att förbättras och optimism vid misslyckande. 

• Empati inom emotionell intelligens handlar om att reflektera över andras känslor vid 

beslutsfattande.  

• Social kompetens handlar om att hantera relationer för att leda och motivera människor 

att röra sig i önskad riktning. Detta uttrycks i en förmåga att kunna bygga upp och leda 

grupper, ha ett utbrett nätverk, effektivt leda förändringar och att vara övertygande.  

  

Dahlgaard-Park (2012, s. 130) skriver att de som inte har EI har stora problem med att förstå 

människor, EI är alltså särskilt viktigt för att skapa relationer, samhörighet och leda. Författaren 

menar dock att EI inte kan stå som ensam faktor för framgång, man måste även ta hänsyn till 

intelligens (Dahlgaard-Park, 2012, s. 130). Men om en chef har en hög emotionell intelligens 

har hen större möjlighet att förstå relationer och åsidosätta olikheter. Chefen kan då få alla 

medarbetare att arbeta mot gemensamma mål utan att stå i direkt konflikt mot varandra. Detta 

då chefer med högt EI förstår organisationens komplexitet och kan arbeta därefter (Leung, 

2010, s. 59). 

 

2.4.1 Emotionell Intelligens för effektiv konflikthantering 
Flera forskare menar att det finns ett direkt samband mellan EI och effektiv konflikthantering 

(Goleman, 1996; 2004; Covey, 2004; Leung, 2010; Dahlgaard-Park, 2012; Hopkins & Yonker, 

2015). Detta eftersom att EI underlättar för en chef att ha positiva interaktioner och relationer 

med andra. Hopkins & Yonker (2015, s.229) menar att individer med högt EI har mindre 

relationskonflikter, alternativt så hanterar dem dessa konflikter mer effektivt. Alla personer är 

unika och reagerar således olika i konfliktsituationer. Leung (2010, s. 6–7) och Su Juan, Yong 

Qiang & Hui (2015, s. 455–460) menar att emotionell intelligens har en stor roll i avgörandet 

av vilken konflikthanteringsstrategi som chefen använder sig av för att hantera konflikter. De 

menar också att EI påverkar vad det är för typ av konflikter som uppstår på arbetsplatsen. 

Författarna visar även på det faktum att EI kan vara en avgörande faktor till att konflikter går 

att förebygga. Författarna (Hopkins & Yonker, 2015, s. 229) diskuterade att desto högre EI en 

chef har som leder en grupp, desto mindre grupprelaterade uppgifts- och relationskonflikter 
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uppstår i gruppen. Slutligen diskuteras att en chefs känslokontroll mildrar de negativa 

effekterna av relationskonflikter på gruppens prestationer (ibid.). 

  

Tidigare forskning visar även på ett tydligt samband mellan emotionell intelligens och 

konflikthanteringsstrategier. Forskarna (Goleman, 1996; 2004; Covey, 2004; Leung, 2010; 

Dahlgaard-Park, 2012; Hopkins & Yonker, 2015) menar att individer med högt EI föredrar att 

använda sig av en collaborating strategi när det kommer till att hantera konflikter. De menar 

vidare att personer som innehar en hög emotionell intelligens har lättare för att lösa en konflikt 

genom ömsesidig förståelse.  Detta samband är särskilt tydligt i relation till de EI-komponenter 

som berör hur individen själv upplever och hanterar sina känslor. Su Juan, Yong Qiang & Hui 

(2015, s. 454) menar dessutom att ett lågt EI är nära kopplat till konflikthanteringsstrategierna 

competing och avoiding.  

  

2.5 Ett ramverk för effektiv konflikthantering på chefsnivå 
Teorierna och forskningen om emotionell intelligens pekar på vikten av chefens EI i kontext 

med konflikter, därför är det av största vikt att inkludera detta begrepp som teori i studien. 

Teorierna bevisar att högre nivåer av EI innebär en förmåga att hantera konflikter effektivt. Det 

påvisas samband med högt EI och att den mest föredragna konflikthanteringsstrategin är 

collaborating, detta är att föredra då det genererar win-win situationer mellan de inblandade. 

Dock är det viktigt att poängtera att då konflikter är kontextuellt baserade kan andra 

konflikthanteringsstrategier vara mer passande i vissa specifika situationer. Vad som tydliggörs 

är att EI är nära förknippat med hanteringen av relationskonflikter. Dock är det viktigt att 

poängtera att organisationer är komplexa där konflikter och makt kan uppstå som en 

sammanbunden enhet. I organisationer återfinns differentierade synsätt, tankar och agendor. 

Detta kan skapa motsättningar och spänningar vilket i slutändan kan orsaka konflikter. Det är 

därför relevant att undersöka hur chefer i en offentlig organisation i Sverige använder sig av 

makt för att hantera konflikter. Tillsammans samverkar alla dessa teorier och bildar ett ramverk 

för att analysera den insamlade empiri genom. 
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3. Metodologiskt tillvägagångssätt 
I detta kapitel presenteras de metodologiska förutsättningar som studien utgått från. Eftersom 

syftet med studien handlar om att skapa en förståelse så är en kvalitativ utgångspunkt mest 

relevant för att samla in och behandla det empiriska studiematerialet på. Härnäst följer ett 

avsnitt om kvalitativ metod samt insamlings- och behandlingsteknik för materialet. I detta 

avsnitt förs även en fördjupning av de forskningsetiska principerna som studien följer samt 

orsak till anonymiseringen av studieobjekten som undersöks. Inför metodavsnittet har vi blivit 

inspirerade av, och utgått från följande författare; Holme & Solvang (1997), Kvale (1997), 

Repstad (1999), Bryman & Bell (2005), Bryman & Buchanan (2009) och Bryman (2011). Detta 

valet är gjort för att få en bred kunskap om de metodologiska tillvägagångssätten och således 

främja både tillförlitligheten och pålitligheten i studien. 

  

3.1 Kvalitativ metod 
Valet att använda kvalitativ metod för att genomföra studien var självklart när syftet hade 

formulerats. Detta eftersom att ändamålet med studien är att söka förståelse för konflikter, något 

som sker i interaktionen mellan individer. Detta gav även litteraturen om metod stöd för. Både 

Repstad (1999) och Bryman (2011) menar att kvalitativa metoder är gynnsamma i de fall där 

huvudsyftet av studien är att studera ett visst fält och observera det sociala samspelet och 

interaktionerna. De förklarar dessutom att genom användandet av kvalitativa metoder får 

forskarna möjlighet att komma nära studieobjekten och vara delaktiga i det sociala mötet. 

Holme & Solvang (1997) styrker även detta och menar att kvalitativ metod kan hjälpa forskaren 

att få en större insikt i fenomenet och således förstå perspektivet och situationen bättre än med 

hjälp av en kvantitativ metod. Undersökningen påminner om en fallstudie då endast en 

organisation eller ett fall undersöks (Bryman, 2011, s. 75). I avhandlingen eftersträvade vi djup 

och förståelse vilket vi inte anser hade kunnat uppnås i samma utsträckning med hjälp av siffror 

eller statistik som används inom kvantitativ forskning.  

  

Under tiden syftet formulerades blev den ontologiska utgångspunkten för studien tydligt 

konstruktionistisk. Detta eftersom att uppleva konflikter handlar väldigt mycket om hur den 

individuella chefen konstruerar sin egen verklighet. Samtidigt har den epistemologiska 

ståndpunkten varit fenomenologisk. Detta då syftet med studien har varit att förstå konflikter 

utifrån ett chefsperspektiv. Bryman (2011, s. 32) menar att inom fenomenologin tolkar 

forskaren mänskliga handlingar, detta för att skapa en förståelse för hur människor skapar 

mening. En diskussion om vår tolkning av empirin kan läsas under rubrik 3.2.4 Transkribering.  
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Det metodologiska angreppssättet som vi behandlat teori och empiri utifrån påminner både om 

deduktion och induktion då vi inledde arbetet med studien genom att djupdyka i olika relevanta 

teorier men genomarbetade dessa efter insamlingen av empirin då vi hade en bättre förståelse 

och nya infallsvinklar. Bryman (2011, s. 26–29) menar att detta metodologiska angreppssätt 

kan kallas abduktion.  

  

3.2 Insamling av data 
3.2.1 Urvalsprocessen 
Syftet med studien är att undersöka konflikter utifrån ett chefsperspektiv i en offentlig 

organisation. Då författarna båda har tidigare arbetslivserfarenhet från offentliga verksamheter 

fanns ett intresse för att genomföra studien i en offentlig verksamhet. Vi tog därför kontakt med 

ett flertal offentliga organisationer i Skåne som vi tidigare varit i kontakt med på olika sätt. Det 

företag som vi fick bäst kontakt med var ett företag som har personal i olika yrkeskategorier. 

Efter en initial kontakt med företaget genom en informationsmail skickade vi ut ett missivbrev 

till potentiella intervjupersoner (se bilaga 2). I missivbrevet informerade vi om studien och vår 

önskan om att intervjua chefer från olika hierarkiska nivåer i organisationen. Vi informerade 

redan då om de forskningsetiska principerna som studien utgår från för att potentiella 

intervjupersoner skulle vara medvetna om deras rättigheter som deltagare i studien. Eftersom 

att undersökningens utgångspunkt låg i ett chefsperspektiv, var vårt kriterium på 

intervjupersonerna att de skulle inneha en chefsposition. Betydelsen av begreppet chef kan vara 

olika men vi utgick därför från förståelsen att en chef innehar budget- och personalansvar. I 

denna organisationen visade det sig vara tre hierarkiska nivåer av chefer med tydligt budget- 

och personalansvar; Enhetschefer, Verksamhetschefer och Verksamhetsområdeschefer (se 

figur 3.1). Från varje hierarkisk nivå valde vi slumpmässigt ut tre av de som var intresserade 

genom lottning, dessa blev våra intervjupersoner. Vi anser att det är viktigt att ta i beaktning att 

urvalsprocessen kategoriseras som ett bekvämlighetsurval då vi fick kontakt med våra 

intervjupersoner genom den initiala kontakten med administratören bakom informationsmailen. 

Våra intervjupersoner består av sju kvinnor och två män (se figur 3.2), vilket även representerar 

den generella könsfördelningen i företaget. Vi är fullt medvetna att detta påverkar 

undersökningen men då könsaspekten inte inkluderas i vårt syfte och att detta återspeglar 

branschen anser vi att detta inte vidare påverkar undersökningens tillförlitlighet eller pålitlighet.  
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 (Figur 3.1; Den hierarkiska ordningen)         (Figur 3.2; Könsfördelningen bland cheferna) 

 

Enligt Holme & Solvang (1997) är urvalet av intervjupersoner avgörande, då all empiri kan 

förlora dess relevans om fel undersökningspersoner väljs ut. Urvalsprocessen fungerade bra då 

vi snabbt kom i kontakt med intervjupersonerna, men Bryman & Buchanan (2009, s. 504) 

påpekar att kritik kan riktas mot bekvämlighetsurval då studien endast kan appliceras på 

organisationen som undersökts och således kan inte resultatet generaliseras till andra 

verksamheter eller branscher. Sammanlagt utfördes nio intervjuer vilket gav oss ca nio timmars 

material (se figur 3.3), men redan efter två intervjuer på varje hierarkisk nivå kunde vi se 

tendenser av hur cheferna på de olika nivåerna upplever konflikter. Under de sista intervjuerna 

upplevde vi en empirisk mättnad och ansåg att vi hade ett tillräckligt djupt material för studiens 

syfte. Om detta inte hade uppnåtts hade vi övervägt att åta oss fler intervjuer på varje nivå. 
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(Figur 3.3; Intervjuernas varaktighet) 

3.2.2 Genomförande 
Studien spann över nio veckor och varade från vecka 12 till 21. Under hela processen hade vi 

en kontinuerlig dialog med vår handledare för att diskutera studien. Vi intervjuade totalt nio 

chefer från tre olika hierarkiska nivåer. Efter att ha kommit i kontakt med cheferna så bokades 

samtliga intervjuer in. Vi bestämde att vi båda två skulle vara delaktiga under intervjun för att 

mer effektivt möjliggöra för relevanta följdfrågor och även minimera risken för tekniska 

problem. Varje intervju varade i 45 - 75 minuter. Vi ansåg att denna längd på intervjuerna var 

lämpligt då en kortare tid inte skulle kunna bidra till ett likvärdigt djup och en intervju på längre 

tid skulle vara besvärligt att få personer att ställa upp på. Eventuellt skulle det även kunna 

reducera kvaliteten då delaktigheten i intervjun skulle kunna minska. Studien utgår från ett 

kvalitativt metodologiskt tillvägagångssätt men har även inslag av ett kvantitativt verktyg då vi 

i samband med intervjuerna delade ut Lee Bolmans (2010) enkät Self assessment: Leadership 

orientations som undersöker deltagarnas organisatoriska perspektiv (se bilaga 3). Med hjälp av 

enkäten kunde vi se vilket organisationsperspektiv intervjupersonerna hade kopplat till Gallos 

(2008) frames och därmed förstå hur intervjupersonerna upplever och tolkar konfliktsituationer 

(läs mer om detta i avsnitt 4.1.1 figur 4.1–4.3). Utifrån denna förståelsen kunde vi göra en 

korrekt tolkning av den insamlade empirin. Intervjuerna genomfördes från vecka 15 till vecka 

17 (mer detaljerat återfinns i bilaga 4). Intervjupersonerna fick själva bestämma över tid och 

plats. Intervjupersonerna var alla intresserade av, och såg ett stort värde och relevans i 
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undersökningen vilket även främjande insamlingen av det empiriska materialet då de var 

positivt inställda och delade gärna med sig av sina erfarenheter. Redan samma vecka som den 

sista intervjun blev färdig så sammanställdes svaren från den utdelade enkäten och en 

återkoppling samt en sammanställning av detta skickades ut till samtliga nio intervjupersoner 

då de önskade att få se sina egna resultat. 

  

3.2.3 Semistrukturerade intervjuer 
Efter att ha genomarbetat syftet ansåg vi att semistrukturerade intervjuer var det bästa sättet att 

samla in relevant empiri på. Detta då vi ville leda intervjupersonerna in på specifika område 

men samtidigt låta dem vara personliga, svara fritt och låta intervjun påminna mer om ett 

informellt samtal. Bryman (2011) gav stöd för våra tankar då han menade att semistrukturerade 

intervjuer ger intervjupersonen spelrum och möjligheten att uttrycka sig fritt och konstruera 

egna samband. Semistrukturerade intervjuer möjliggör för intervjupersonerna att diskutera våra 

intervjufrågor om konflikter i en större kontext och låta sina svar sväva ut, detta gör att alla 

intervjupersoner har olika svar trots att frågorna och temana är desamma. Bryman (2011) menar 

att semistrukturerade intervjuer byggs upp av en intervjuguide, vår var uppdelad i sex olika 

delar som handlar om etik, inledande frågor om intervjupersonen, konflikter, makt, emotionell 

intelligens och en avslutande del (se bilaga 5). För att säkerställa att intervjuguiden innehöll 

relevanta frågor som var besvarbara valde vi att göra en pilotintervju med en nära släkting innan 

empiriinsamlingen påbörjades. Intervjupersonen innehar dessutom en chefsposition vilket 

underlättade intervjuns applicerbarhet. Detta gjorde också att vi kunde prova hur lång intervjun 

blev samt hur djupt frågorna gick på de olika temana. Genom att göra pilotintervjun kunde vi 

ta bort de överflödiga frågorna som inte gav oss några djupa svar, detta menar Repstad (1999, 

s. 64–65) är fördelaktigt. Valet av semistrukturerade intervjuer har möjliggjort för oss att 

insamla ett empiriskt material som vi kan tolka och få en djupare förståelse för. Det har också 

möjliggjort för oss att fånga upp känslor, tankar och atmosfär.  

  

3.2.4 Transkribering  
För att kunna återge intervjuerna så nära det muntliga originalet som möjligt, ska man enligt 

Kvale (1997) skriva ut det inspelade materialet till text. Han menar även att transkriberingen är 

ett svårt moment där både tekniska och metodiska problem kan uppstå. Därför tog vi hjälp av 

diktafonerna i våra mobiltelefoner för att spela in intervjuerna. Innan varje intervju frågade vi 

om det var okej att vi spelade in, samt kontrollerade att diktafonerna fungerade. Alla 

intervjuerna hölls på intervjupersonernas arbetsplats, i kontor eller konferensrum. Omgivningen 
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var någorlunda ljudisolerad, men vi gjorde ändå en provtagning av ljud inför varje intervju som 

vi lyssnade på för att säkerställa att vi kunde uppfatta vad som sades samt att bakgrundsljud 

inte förstörde inspelningen. Med empirin insamlad kunde transkriberingen påbörjas.  

  

Vi har valt att transkribera i skriftspråk istället för i talspråk då vi anser att skriftspråket inte 

förändrar innebörden av vad som sagts. För att fullfölja anonymiseringen av intervjupersonerna 

har vi valt att censurera en del utmärkande ord. Det kan vara ord som går att koppla till en viss 

person så som namn, organisation, vissa specifika interna ordspråk, skratt och ord såsom ehh, 

mm, öh. Då intervjupersonerna även återgett exempel på konflikter som direkt kan återkopplas 

till organisationen samt de inblandade individerna har vi valt att stryka dessa från 

transkriberingarna. Kvale (1997) menar att transkriberingen kan bli en tolkning för personerna 

som skriver ut den och således påverka pålitligheten. Vi är medvetna om att vår transkribering 

inte är en exakt kopia av det muntliga originalet men transkriberingen används endast som ett 

verktyg för att tematiskt kunna analysera empirin, och därav är inte innebörden påverkad. Även 

detta diskuterar författaren då han säger att det är i princip omöjligt att transkribera ett helt 

sammanhang från talspråk till skriftspråk. Men desto tidigare man påbörjar transkriberingen 

desto mer av sammanhanget finns kvar i minnet.  

  

Vi valde att inte vänta för länge med transkriberingarna. Från intervjudagen tills att 

transkriberingen för den intervjun var klar gick det inte mer än två dagar. Vi valde att göra så 

då sammanhanget i intervjun lätt glömdes bort desto längre tiden går. Kvale (1997) menar att 

transkriberingen av en intervju görs tolkande och när man läser utskriften är det lätt att tappa 

vilket sammanhang och kontext intervjun hölls i vilket kan påverka analysen. 

  

3.2.5 Analys och resultat  
Frågorna till intervjuguiden konstruerades genom att operationalisera teoretiska begrepp som 

är relevanta för studiens syfte (se bilaga 1). Bryman & Bell (2005, s. 90) menar att 

operationalisering används för att utforma intervjufrågor utifrån teoretiska begrepp för att de 

ska bli mätbara. Teorin och studiens frågeställningar har legat till grund för de 

semistrukturerade intervjuerna som därmed har styrt insamlingen av empirin. Det sätt som vi 

har analyserat det empiriska materialet på kan liknas vid och påminner om hur Bryman & 

Buchanan (2009, s. 381–390) beskriver grounded theory. De menar i stora drag att det går ut 

på att få fram en teori som härleds från data som har samlats in på ett systematiskt sätt under 

forskningsprocessen. Det finns alltså ett nära samband mellan datainsamling, analys och teorin 
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som blir resultatet av analysen. Kvale (1997) beskriver att när insamlingen är gjord går arbetet 

ut på att koda empirin. Vi har kodat vårt material men vårt fokus har inte legat på att arbeta 

aktiv med att skapa begrepp, vårt fokus har istället legat på att kategorisera materialet utifrån 

frågeställningarna. Dessa koder analyserades i kontext av de teorier som presenterades under 

rubrik 2. Teoretisk referensram.  

  

3.3 Etiska principer 
Som tidigare skrivits, skickade vi ut missivbrev som innehöll förklaring av de forskningsetiska 

principerna och vilka rättigheter intervjupersonerna har innan vi bokade in intervjuerna. Detta 

upprepade vi inför varje intervju då forskningsetik är det första som berörs i vår intervjuguide. 

Studiens syfte är att studera konflikter och eftersom att det kan uppfattas som ett känsligt och 

personligt ämne var vi tydliga med att berätta för intervjupersonerna att de kommer förbli 

anonyma och vi har därför angett deras titlar som namn på dem i analysen. För att ytterligare 

anonymisera våra intervjupersoner har vi även valt att könsanonymisera dem och endast 

använda pronomenet hen. Det har vi valt då könsaspekten inte är av relevans för studiens syfte. 

Bryman (2011, s. 132) menar att de finns särskilda etiska krav att ta hänsyn till och informera 

sina intervjupersoner om. Dessa är nyttjandekravet, informationskravet, samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet. Vår tolkning av dessa etiska krav har genomsyrat studien genom att vi 

har; informerat intervjupersonerna om att empirin endast kommer användas till denna studien, 

studiens syfte, att deltagandet är frivilligt, att intervjupersonerna själva styr över sin medverkan 

och slutligen att ingen obehörig har tillgång till materialet samt att deras personuppgifter förblir 

anonyma. 

  

3.4 Insamling av teori 
Material för att teoretiskt underbygga studien har inhämtats dels från kurslitteratur från 

kandidatprogrammet Service Management, Lunds Universitet, dels från egenägd litteratur och 

artiklar och dels från ett aktivt eget litteratursökande. Litteraturen har hittats via Lunds 

Universitets bibliotek (LubSearch och Lovisa). Områdena som varit relevanta att hitta litteratur 

till har rört ämnen som konfliktteori, maktteori och teori angående emotionell intelligens. 

Sökorden har varit: Conflict, conflict management styles, organizational conflict and power, 

organisational behavior, power, power motivation, emotional intelligence and most preferred 

management styles och emotional intelligence. 
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3.5 Tillförlitlighet och pålitlighet 
För att bevisa kvaliteten i en studie är det akademisk praxis att tillämpa begrepp som exempelvis 

replicerbarhet, validitet och reliabilitet. Men detta har vi upplevt som problematiskt då studien 

är kvalitativ, detta diskuterar Bryman & Buchanan (2009, s. 639) då de menar att kvalitativa 

forskare kan uppleva problem med kvalitetsbegrepp. Istället kan kvalitativa forskare fokusera 

på tillförlitlighet och pålitlighet som alternativa kvalitetsbegrepp. De menar att replicering av 

kvalitativa studier är näst intill omöjligt då det inte går att samla in exakt likadan empiri. De 

menar även att det är viktigt att poängtera att kvalitativa studier bygger på författarens egna 

tolkning och att empiri därför kan tas ur kontext. Vi har valt att arbeta med detta genom att vara 

så transparenta med tillvägagångssättet i metoden som möjligt. För att undvika att citat och 

referat tas ur sitt sammanhang i analysen har vi fått dessa granskade av våra intervjupersoner, 

vilket kallas respondentvalidering.  
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4. Analys & empiri 
I detta kapitel presenteras vårt insamlade material i kontext med tidigare diskuterade teorier. 

Genom detta kommer vi att föra resonemang för att senare kunna dra slutsatser och besvara 

studiens frågeställningar vilka ämnar till att undersöka studiens syfte. Syftet är som bekant att 

undersöka konflikter utifrån ett chefsperspektiv i en offentlig verksamhet. Frågeställningarna 

som analysen kommer att besvara är: 

• Hur upplever chefer i en offentlig verksamhet konflikter? 

• Hur hanterar chefer i en offentlig verksamhet konflikter? 

  

Analysen har strukturerats genom att följa studiens frågeställningar där varje avsnitt i analysen 

behandlar en frågeställning. För att fullständigt kunna undersöka frågeställningarna har flera 

underteman skapats, detta för att skapa en så komplett analys som möjligt.  Detta är gjort för 

att på ett så logiskt sätt som möjligt guida läsaren genom analysen. Kapitlet följs av studiens 

avslutande kapitel. Då vi valt att anonymisera våra intervjupersoner kommer vi att benämna 

dem med deras titlar. Deras titlar är enligt följande:  

Verksamhetsområdeschef 1, 2 & 3 

Verksamhetschef 1, 2 & 3 

Enhetschef 1, 2 & 3 

 

4.1 Hur upplever chefer i en offentlig verksamhet konflikter? 
4.1.1 Vad påverkar hur chefer i en offentlig verksamhet upplever konflikter 
Alla tolkar situationer olika därför kan det vara svårt att ha förståelse för hur chefen upplever 

en konflikt. Gallos (2008, s. 2) menar att det finns olika ramar (frames) vilka fungerar som 

glasögon för att se och förklara världen, information och handlingar genom. Beroende på 

chefens perspektiv och hur hen tolkar världen kan konflikter upplevas som något positivt eller 

negativt och hanteras därefter. Genom att låta samtliga nio intervjupersoner som deltar i denna 

studien fylla i Bolmans (2010) enkät Self assessment: leadership orientations (som diskuterades 

i 3.2.2 Genomförande) förstod vi snabbt att human resource perspektivet var mest frekvent 

bland våra intervjupersoner. Därför har fokus i studien legat på att förklara och förstå konflikter 

genom detta perspektivet (se figur 4.1–4.3). Gallos (2008) menar att human resource 

perspektivet innebär att konflikten uppstår i relationen och interaktionen mellan människor. Det 

skapar obehagliga spänningar i arbetsgrupper och man vill därför gärna förhindra konflikter. 

Författaren menar att perspektivet utgår från att medarbetaren är organisationens viktigaste 

tillgång. Chefer med detta perspektivet på ledarskap lägger stor vikt vid att utveckla och behålla 
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medarbetare och kompetens inom organisationen. De jobbar med att coacha, motivera, 

samarbeta, stärka relationer och främja deltagande (Bolman, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 4.1 Här ses att Enhetscheferna till 34% innehar ett Human Resource perspektiv)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 4.2 Här ses att Verksamhetscheferna till 29% innehar ett Human Resource perspektiv) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 4.3 Här ses att Verksamhetsområdescheferna till 31% innehar ett Human Resource 

perspektiv) 
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4.1.2 Attityden mot konflikter påverkar hur de upplevs 
För att analysera hur chefer upplever konflikter har Robbins & Judge (2015, s. 257–261) 

konfliktförlopp varit ett bidragande analysverktyg. Som tidigare diskuterat är en konflikt 

svårdefinierad då definitionen ligger i tolkningen hos de involverade parterna. Därför kan en 

person uppleva att en konflikt äger rum medan den andra parten endast ser det som en livlig 

diskussion. Definitionen av en konflikt kan därav vara allt från något väldigt litet till något 

väldigt stort och allvarligt.  

  

Samma slutsats drog våra respondenter när vi frågade dem om vad en konflikt är. De flesta 

menade att det är en konflikt när två personer är oense om något, man har olika tankar eller 

idéer om hur saker och ting ska göras. Det var denna definitionen av konflikter som alla 

Enhetschefer gav oss. Verksamhetschef 1 gav en djupare förståelse för begreppet konflikt när 

hen menade att “För mig är det [en konflikt] när man faktiskt inte respekterar den andres 

åsikter eller synpunkter”. Det Verksamhetschefen berättar leder oss in i Robbins & Judge 

(2015, s. 257–261) konfliktförlopp, steg 1 där konflikter uppstår, exempelvis på grund av brist 

på respekt i kommunikationen. Covey (2004, s. 270) menar att när respekt fattas är 

kommunikationen på en så låg nivå att konflikter är oundvikligt. Verksamhetsområdeschef 2 

har också denna uppfattningen om konflikters uppkomst och menar att kommunikationen är det 

viktigaste verktyget för att undvika konflikter: 

  

Brett så är en konflikt för mig en utmaning i att förstå, för mig 

som chef så är det att förstå olika sidor, olika drivkrafter i varför 

folk bedriver frågeställningar. Vilka motiv har man för att tycka 

så som man tycker? Bias är ett ord som alltid dyker upp när det 

är konflikter. 

  

Verksamhetsområdeschef 2 förstår betydelsen av kommunikationen och försöker ständigt tolka 

vad det är som gör att medarbetare kommer i konflikt. Genom att hen lägger vikt i 

kommunikationen som ett verktyg kan vi se att konflikter eventuellt kan undvikas då de 

involverade blir hörda och förstådda. 

  

Verksamhetsområdeschef 2 diskuterade att ens bakgrund och konflikthistoria spelar en stor roll 

i hur man närmar sig nya konfliktsituationer. Detta då konflikter kan uppstå på arbetsplatsen 

eftersom “känslor kopplat till bakgrund, vart man kommer ifrån, vad man har med sig i 
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ryggsäcken och vad man har för upplevelser tidigare i samma situation” påverkar hur man 

närmar sig kollegor och konfliktsituationer. Vad man har för tidigare erfarenheter i 

konfliktsituationer påverkar hur man vill hantera framtida konflikter. Detta sätter spår i hur man 

är på arbetsplatsen och blir till en del av ens personlighet. Detta är ett annat exempel enligt 

Robbins & Judge (2015, s. 257) konfliktförlopp steg 1 som en konflikt kan uppstå från, 

nämligen genom personens specifika personlighet och bakgrund. 

  

Alla intervjupersonerna menade att konflikter i sig inte alltid är positiva, dem skapar spänningar 

som är obehagliga och cheferna försöker därför att hantera potentiella konflikter innan dem 

uppstår. När detta sätts i relation till att cheferna generellt sätt har ett human resource perspektiv 

på organisationer, konflikter och ledarskap kan man förstå att konflikter upplevs som något 

negativt, trots att de ibland är nödvändiga. 

 

4.1.3 Olika typer av konflikter upplevs olika 
För att kunna förstå konflikter på arbetsplatsen bör man veta vilka konflikter som uppstår. 

Robbins & Judge (2015, s. 255) menade som bekant att konflikter delas in i tre olika 

grupperingar; uppgiftskonflikter, relationskonflikter och processkonflikter. Konflikter kan 

således delas in i tre olika kategorier beroende på hur dem uppstår men samtliga 

intervjupersoner menade att konflikter oftast uppstår på arbetsplatsen på grund av missförstånd, 

avundsjuka, otydlig kommunikation och otydliga riktlinjer. Detta visar på att alla tre typer av 

konflikter är närvarande på arbetsplatsen. Författarna (Robbins & Judge, 2015, s. 261) menar 

att konflikter som beror på olika typer av missförstånd och otydligheter är viktiga att hantera 

då dem inte är konstruktiva. Medarbetare kan då känna sig utnyttjade eller orättvist behandlade 

vilket kan leda till uppsägning, ökad stress och minskad arbetstillfredsställelse.  

  

Till skillnad mot dessa negativa konsekvenser av konflikter som beskrivits ovan, finns det även 

positiva konsekvenser av konflikter i organisationen. Genom nedanstående citat visar 

Verksamhetsområdeschef 3 vilken typ av konflikter som är vanliga i hens verksamhet. Hen 

menar vidare att typen av konflikt beror på vilken hierarkisk nivå de inblandade befinner sig 

på.  

  

Konflikter mellan medarbetare, om jag tänker på medarbetare 

som inte är chefer, handlar ofta om att man ska förlägga semester, 

vem som ska göra vissa arbetsuppgifter som är riktigt tråkiga och 
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vem som ska sköta köket. Alltså den typen av konflikter, så det 

beror lite på vilken [hierarkisk] nivå man befinner sig på tycker 

jag. 

  

Här kan vi se ett tydligt exempel på uppgiftskonflikter där innehållet och målet med uppgiften 

debatteras i organisationen. Konflikter är oftast negativt betingade, men uppgiftskonflikter har 

nästan alltid ett positivt resultat med förbättrade arbetsrutiner som följd (Robbins & Judge, 

2015, s. 255). Vi vill dock påpeka att alla typer av konflikter uppstår i relationen och 

interaktionen mellan människor vilket vid en dålig hantering kan resultera i 

personlighetsangrepp och slutligen i relationskonflikter. Från citatet kan vi se att det verkar som 

att uppgiftskonflikter är väldigt vanliga på en operativ nivå i organisationen.  Vi får däremot 

ingen information om vilka typer av konflikter som är frekvent förekommande på de andra 

hierarkiska nivåerna i organisationerna då intervjupersonerna generellt sätt talade om konflikter 

som berörde deras medarbetare. 

  

Verksamhetschef 3 menade att “en konflikt är att man är två sidor som krockar och vägrar att 

ge sig”. Hen menar alltså att oenigheten blir till en konflikt först när man inte kommer vidare. 

Till skillnad mot detta sa Verksamhetsområdeschef 1 att “Om man kommer ur konflikten och 

kommer fram till en lösning då kan man acceptera varandra och då blir man ju starkare efter 

det”. Det första citatet från Verksamhetschef 3 kan enligt Wisinski (1993, s. 6), och Robbins & 

Judge (2015, s. 254) ses som ett exempel på den traditionella synen på konflikter. Där ses 

konflikter generellt sätt som något negativt där verksamheten kommer till ett stopp. Citatet från 

Verksamhetsområdeschef 1 är däremot ett exempel på den nya synen på konflikter som 

författarna kallar för the interactionist view of conflict där konflikter är nödvändiga för 

organisationen då både nytänkande och förändring skapas (Burrell & Morgan, 1979; Mullins, 

1999; Jaffee, 2001; Morgan, 2006).  

  

Många av cheferna poängterar att dem inte förespråkar ett klimat med konflikter utan istället 

en atmosfär med högt i tak, där alla ska få säga vad dem tycker. Verksamhetschef 1 menar att 

hen inte uppmuntrar till konflikter: 

  

Jag uppmuntrar till öppen och rak kommunikation, med respekt 

för varandra såklart /---/ Det är jätteviktigt att man har en rak och 

öppen kommunikation, alltså att man har högt i tak.  
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Verksamhetschefen förespråkar ett klimat där alla får tänka och tycka vad man vill men nyckeln 

i att konflikten inte uppstår i ärligheten är en ömsesidig respekt där ingen blir kränkt. 

Atmosfären där man kan säga vad man tycker med respekt kallar Bolman & Deal (2013, s. 205–

207) för ett underbundet system. Verksamhetschef 3 visar istället på motsatsen när hen yttrar 

sig och säger “har vi en anti aggressiv stämning på ett negativt sätt? /---/ Är det så att vi backar 

[från konflikter]?” Klimatet som har skapats då konflikter inte kommer till ytan och hanteras 

gör att oliktänkande, ideer och tankar kanske aldrig yttras. Bolman & Deal (2013, s. 205–207) 

skulle istället beskriva detta som ett överbundet system där spänningar och motsättningar ligger 

under ytan och trycks ner på grund av stämningen, styrningen eller klimatet som råder på 

arbetsplatsen. Det överbundna systemet har ett rådande klimat där oliktänkande personer ofta 

backar i en konfliktsituation eller när likvärdiga personer i slutändan är de enda arbetstagarna 

som trivs, vilket i förlängningen kan resultera i kollaps. 

 

4.2 Hur hanterar chefer i en offentlig organisation konflikter? 
Steg två i Robbins & Judge (2015, s. 257–261) konfliktförlopp är osynligt då det endast är de 

inblandade parterna som har vetskap om de är känslomässigt involverad och vill ta en konflikt. 

Om detta är fallet betyder det att vi nu är på det tredje steget i konfliktförloppet. För att snabbt 

återkoppla till teorin så föreslår författaren (Thomas, 1992, s. 266) att konflikter kan hanteras 

genom fem olika tillvägagångssätt; competing, collaborating, compromising, avoiding och 

accommodating. Covey (2004, s. 218) rekommenderar att använda collaborating för att lösa 

konflikter. Detta eftersom att det är det enda tillvägagångssättet som ger en win-win situation 

för alla inblandade parter. När denna strategi tillämpas så upplevs det som en rättvis hantering, 

vilket bidrar till att involverade parter kan känna sig nöjda med utfallet av konflikten (Morrison, 

2008; Almost, 2008). När chefen har valt konflikthanteringsstrategi så genomsyrar det chefens 

handlingarna vilket för oss in på steg fyra i konfliktförloppet. Då det tredje och det fjärde steget 

utförs i direkt anknytning till varandra kommer vi i detta avsnittet att behandla dem som ett 

gemensamt steg. Den tidigare forskningen av bland annat Su Juan, Yong Qiang & Hui (2015) 

och Kirti (2016) säger oss att vi borde se skillnader i hur cheferna helst hanterar konflikter. 

  

På frågan om hur man hanterar en konflikt svarade de flesta intervjupersoner att det handlade 

om att man måste sätta sig ner och prata och kommunicera med den man har en konflikt med. 

Målet med samtalen är att få förståelse för den andre och respektera personens åsikter för att 

sedan gå vidare och se hur man kan lämna rummet och återgå till arbetet som vanligt. 
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Verksamhetsområdeschef 1 sa att “på en arbetsplats kan man inte älska alla, men man måste 

vara så professionell att man kan jobba med alla”. Med detta menar 

Verksamhetsområdeschefen att spänningar och oliktänkande inte får stå i vägen för arbetet, det 

måste hanteras för att verksamheten ska kunna fungera effektivt. Vi uppmärksammade att 

nästan alla chefer sa att de väljer bort konflikt då de är kopplat till en negativ jargong. De valde 

istället att försöka lösa konflikten i ett tidigt stadium innan den blev okontrollerbar. Chefer kan 

applicera en specifik konflikthanteringsstrategi när en konflikt uppstår beroende på vilken 

ledarstil chefen har (Thomas, 1977, s. 487; Hopkins & Yonker, 2015, s. 228).  

  

På frågan om vilken attityd cheferna har mot konflikter, svarade Verksamhetschef 1 

“Nolltolerans, jag tåler inte sådant”. Från detta kan vi dra slutsatsen att Verksamhetschefen 

generellt sätt väljer avoiding som konflikthanteringsstrategi. Till skillnad mot detta menade 

Verksamhetschef 2 att man måste lyssna och kompromissa fram en lösning. Vi kan alltså se att 

Verksamhetschef 2 föredrog en compromising konflikthanteringsstrategi. Hen sa “jag satt och 

lyssnade och vi gjorde lite förbättringar, alltså man fick kompromissa” Dessa två typerna går 

att härleda till Thomas, (1977, s. 487) olika konflikthanteringsstrategier och enligt Covey (2004, 

s. 218) uppnår ingen av Verksamhetscheferna Win-Win situationer med dessa strategier. Vi 

tycker det är viktigt att poängtera att som Hopkins & Yonker (2015, s. 237) skriver så är 

konflikter kontextuellt baserade, det finns alltså konfliktsituationer där avoiding och 

compromising är att föredra.  

  

Verksamhetscheferna tog upp och diskuterade konflikthantering i kontext med deras chefskap. 

De menade att man måste stå på sig i sin roll som chef och våga peka med hela handen i 

konfliktsituationer. Verksamhetschef 1 återgick till kommunikationen och menade att man 

måste tydliggöra vad som förväntas av en medarbetare för att undvika konflikter: 

  

...och ibland måste man även förtydliga vad som ingår i 

anställningsavtalet /---/ där ingår faktiskt samarbete. /---/ Vi har 

inte tid med konflikter, vi har för mycket att göra. Och jag har 

faktiskt inte tid att sitta och lösa dem dagligen.  

  

Utifrån vad Verksamhetschef 1 berättade så kan vi åter se hur hen använder sig utav en avoiding 

konflikthanteringsstrategi och ser konflikter som något problematiskt då hen istället för att 
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konfrontera den riktiga konflikten, hänvisar till anställningsavtalet och undviker därmed att 

själv ta konflikten. 

 

4.2.1 Att använda makt fungerar inte alltid för att hantera konflikter 
Att undersöka vad chefer motiveras mest utav är intressant att studera då beroende på vad dem 

motiveras av uppstår specifika konflikter (Jinseok & Jin Nam, 2014, s. 446). Det som chefen 

har ett behov utav är en del av hens personlighet. På arbetsplatsen skapas således ett klimat där 

chefens behov kan bli tillgodosedda före organisationens. Vi ville undersöka detta hos våra 

intervjupersoner och frågade vad som motiverar dem mest i deras arbete. Svaren 

sammanställdes och kan ses i figur 4.4. Vi undersökte även vad intervjupersonerna upplevde 

motiverade dem minst, se figur 4.5. 

 

 

 

 

 

(Figur 4.4 Här visas vad intervjupersonerna motiveras mest utav) 

 

 

 

 
 
 
 

 
  (Figur 4.5 Här visas vad intervjupersonerna motiveras minst utav) 

 
 

Det som kan utläsas från diagrammen är att ingen av intervjupersonerna, oavsett hierarkisk nivå 

upplevde att makt motiverade dem mest. Men det vi också kan se är att ingen av 

Verksamhetscheferna eller Verksamhetsområdescheferna upplever att makt motiverar dem 
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minst heller, det är helt enkelt så att personliga prestationer och makt motiverar dem mer än 

samhörighet. Att Enhetscheferna är mest motiverade av samhörighet och minst av makt antar 

vi kunna bero på att dessa är närmast medarbetarna och den operativa nivån i verksamheten där 

ett auktoritärt ledarskap inte anses vara lämpligt. Om ett auktoritärt ledarskap skulle användas 

av Enhetscheferna kan vi anta att konflikter lätt skulle uppstå. Då Enhetscheferna arbetar 

operativt och är mest motiverade av samhörighet kan vi göra ett antagande om att de troligen 

använder sig mest av referensmakten i sitt dagliga arbete för att undvika de negativa 

konsekvenserna av ett formellt styre. Robbins & Judge (2015, s. 237) menar att de formella 

maktbaserna har en direkt negativ påverkan på medarbetarnas trivsel, vilket skapar konflikter, 

medans den personliga makten kan bidra till ökad tillfredsställelse och förtroende för chefen.  

  

4.2.2 Chefer tillämpar personlig makt för att hantera och undvika konflikter 
Den formella makten är underförstådd i chefskapet, auktoritär makt ligger inbäddat i titeln chef. 

I den undersökta organisationen kommer de flesta stora besluten långt ovanför chefernas 

kontroll. Detta beror på att en offentlig organisation är politikerstyrd och har således en hög 

hierarkisk följd. Sättet som våra intervjupersoner hanterar detta på är genom att presentera det 

som ska göras för sina medarbetare och låter därefter medarbetarna vara delaktiga i utformandet 

av hur dem ska jobba. Cheferna delar därmed med sig av sin direkta makt till medarbetarna 

angående hur arbetet ska genomföras. Detta görs för att undvika konflikter i form av protester 

och motstånd. Verksamhetschef 2 beskriver det och berättar om ett exempel när ett beslut kom 

ovanifrån och skulle implementeras i organisationen:  

 

Det är en utmaning. Inget skåp på rummet. Och då tänkte jag hur 

ska jag göra det. Och de beslutet var ju fattat /---/ Det tog mig ett år 

för att förbereda personalen för detta. En stor omvandling kan kosta 

dig personalen, kan skapa konflikter, kan skapa massuppsägning /-

--/ Så därför måste man ha en plan på hur du gör /---/ Dem visste att 

vi inte kunde göra något åt det men att de kunde prata öppet och att 

jag och lyssnade, vi gjorde lite förbättringar /---/ Jag hade kunnat 

säga, nu gör vi såhär, de är inga problem men då hade jag suttit här 

i en stor byggnad med 2500 Kvm och noll anställda. 

  

Från verksamhetschef 2s exempel kan vi se att hen avstod från att inta en strikt auktoritär roll 

då hen visste att detta skulle medföra negativa konsekvenser för både medarbetarna och 
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verksamheten i form av konflikter, massuppsägningar och motsättningar. Morgan (2006) menar 

att konflikter kan uppstå som en konsekvens av en chefs agerande och attityder. Det är även 

tydligt att Verksamhetschefen hade en plan för sitt agerande då hen var mycket medveten om 

vad konsekvenserna hade kunnat bli om hen hanterat situationen annorlunda. Ralph. et al.  

(2013, s. 20) och Robbins & Judge (2015, s. 236) menar att en chef alltid kan använda den 

auktoritära makten som en markör för vem det är som bestämmer, men Verksamhetschef 2 

visar på en god förståelse för vad detta hade fått för konsekvenser. Genom att medarbetarna 

fick en del inflytande i processen undveks en del konflikter och motsättningar blev istället till 

delaktighet.  

  

Många av intervjupersonerna angav att de inte vill associera sig med makt och tydligt auktoritärt 

styre. Pfeffer (2010) menar att ordet makt har en negativ jargong och är något som är 

skambelagt. Verksamhetschef 3 beskriver det som “Makt är inget ord som jag, jag är inte 

bekväm med det ordet”. Bolman & Deal (2013) menar att en maktsituation existerar när person 

B är beroende av person A, precis som i en relation mellan chef och medarbetare. Då alla våra 

intervjupersoner är chefer så hanteras makt på en vardaglig basis. Det har blivit så naturligt att 

intervjupersonerna istället för att reflektera över sin egen chefsroll backar från ordet och dess 

betydelse. Pfeffer (2010, s. 6) menar också att ordet makt är associerat med missbruk och ett 

fult beteende. Han pekar även ut barriärer som hindrar chefer från att använda makt och fly från 

ordet. Verksamhetschef 2 beskriver det som “Och de är väldigt fult att ha makt och såhär. Men 

alla vill ha de. De är det som, du vet, man gömmer sig ofta bakom fasaden”. Det 

Verksamhetschef 2 berättar beskriver exakt det som Pfeffer (2010) menar med att makt är 

skambelagt och att man gömmer sig bakom en barriär. Barriär två ser vi ett tydligt exempel från 

Verksamhetschef 3 där hen inte använder sig av den hierarkiska strukturen, alltså den 

auktoritära makten och menar “Och det här med hierarki, det har vi inte här”. Pfeffer (2010) 

menar att man i dagens organisationer måste använda makt för att influera, men då den 

auktoritära makten är negativt associerad menar Bolman & Deal (2013, s. 204) att det har 

uppstått ett maktgap där chefer även måste använda sig av personlig makt för att kunna influera 

och påverka. McClelland & Burnham (2003 s. 1) sammanfattade detta genom att säga 

“Contrary to popular opinion, the best managers are the ones who like power - and use it”.  

  

4.2.3 Chefer tillämpar specifika maktbaser för att hantera och undvika konflikter 
Chefer söker makt för att kunna främja just sin egna agenda och därmed få ett större inflytande 

över lön, det bästa arbetsskiftet och ökad möjlighet att påverka för att bara nämna några 
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anledningar (Mullins, 1999; Kreitner & Kinicki, 2001; Morgan, 2006; Robbins & Judge, 2015). 

När intervjupersonerna fick frågor som berörde fördelning av resurser till sina medarbetare så 

visade de på vikten av att tydligt kunna motivera sina beslut för att undvika konflikter och 

uppror. Detta dels genom att mäta prestationer men också genom att observera medarbetarna i 

deras jobb. Verksamhetschef 2 sa: 

  

Nu rör jag mig väldigt mycket i verksamheten och medarbetarna 

vet också om varför jag rör mig i verksamheten. Ett, jag vill gärna 

vara tillgänglig. Två, jag måste se hur verksamheten fungerar. 

Men tre, är lönesättningen - gör du inget får du ingenting. Så 

enkelt är det. 

  

Verksamhetschef 2 menar att genom att vara ute i verksamheten kan hen förutom att hålla koll 

på verksamheten även se medarbetarnas verkliga prestationer vilket gör lönesättningen enklare. 

Medarbetarna vet att chefen har möjlighet att dela ut lön via sin formella makt och att de måste 

prestera för att få sin lön. Enligt Mullins (1999), Kreitner & Kinicki (2001) och Robbins & 

Judge (2015) måste medarbetarna förstå besluten som tas för att undvika motsättningar. 

Detta då organisatoriska resurser är knappa, det finns sällan tillräckligt för att ge alla vad de vill 

ha. Chefen har via sin formella roll ansvar att fördela resurser. Genom att röra sig i 

verksamheten visar Verksamhetschef 2 på att hen har samlat in information och sammanställt 

ett underlag om medarbetarnas prestationer, vilket kan vara en bidragande faktor till att 

medarbetarna inte ska känna sig orättvist behandlade och att konflikter därigenom ska uppstå. 

  

När vi fortsatte diskutera makt och vilka olika typer av maktbaser cheferna besitter så var det 

oftast den auktoritära makten som kom på tals. Detta även fast Ward (2001, s. 44), Robbins & 

Judge (2015, s. 236) och Bolman & Deal (2013, s. 203) visar på olika typer av makt en chef 

kan besitta, både formella och informella. Men även när dessa maktbaser blir beskrivna för 

Verksamhetschef 3 så skyr hen fortfarande från begreppet och menar istället att det är inbäddat 

i hens position som chef. 

 

 

De vet jag inte om jag hade kallat de, definierat det som makt, de 

blir ju så när jag sitter i den positionen jag gör. Då är det klart att 

de får komma till mig och fråga, kan jag göra detta? Men jag vill 
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inte kalla det att jag utövar makt, utan det är mer en position jag 

har /---/ Jag kallar de olika positioner. 

  

Verksamhetschef 3 tolkar inte hens beteende som att utöva auktoritär makt på arbetsplatsen då 

det föreligger i hens chefsroll att vara chef. Därför är Verksamhetschef 3s maktutövande så 

naturligt och underförstått att hen inte erkänner och reflekterar över maktutövandet. Enhetschef 

2 menar att hen istället för den auktoritära makten använder sig av den personliga makten. Detta 

då Enhetschef 2 tidigare har haft samma yrkestitel som sina medarbetare och innehar således 

kunskap om verksamhetens rutiner, krav och förväntningar. När det är ont om personal kan 

Enhetschef 2 tack vare sin tidigare kompetens arbeta operativt. Hen beskriver det själv genom 

att säga:  

 

Men samtidigt är jag inte en i mängden för jag är ju ändå deras 

chef. Det är jag tydlig med men jag är också inne och jobbar 

ibland, senast i fredags faktiskt. Då kom jag in på fredagen och 

då var det tre som var sjuka och det funkar ju inte. Då gick jag 

hem och bytte kläder och sen kom jag hit och jobbade. Det är 

också ett sätt för mig att förstå deras arbete, även om dem inte 

alltid gillar det. Dem kan aldrig säga att jag inte vet vad dem gör 

för det gör jag, jag jobbar ju kanske en eller två gånger i månaden. 

Jag har full koll på verksamheten. 

 

Här är det tydligt att se att Enhetschef 2 frånsäger sig att endast använda sin auktoritära makt 

som chef utan istället visar sina medarbetare en förståelse för deras arbete. Detta menar Robbins 

& Judge (2015, s. 237) är ett exempel på den personliga makten, vilket är mer effektivt, minskar 

konflikter och bidrar till ökad tillfredsställelse med ens chef. Enhetschef 2 använder sig av både 

den formella och den personliga makten för att utöva sitt arbete, detta är nödvändigt för att hen 

ska klara av sina arbetsuppgifter (Bolman & Deal, 2013). Att kombinera flera typer av 

maktbaser kan göra medarbetarna mer tillfredsställda med sitt arbete och sin chef (Robbins & 

Judge, 2015, s. 237). Genom att använda sig av personlig makt i form av informations- och 

expertismakt där Enhetschef 2 kan förutom sin auktoritära makt även visa på kunskaper och 

förståelse för verksamheten vilket resulterar i mindre konflikter och motsättningar på 

arbetsplatsen.  
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Verksamhetsområdeschef 3 menar att i en chefs arbetsuppgifter ingår mandat och ansvar. Hen 

har uppmärksammat att detta är ett problem som Enhetscheferna står inför då ”de anser sig vara 

väldigt klämda mellan medarbetare och övre chefer. Men de får inte bestämma något och då 

är det svårt”. Då Enhetscheferna besitter mindre makt än exempelvis 

Verksamhetsområdescheferna har de blivit tvingade att utnyttja den personliga makten för att 

få sitt jobb gjort då den auktoritära makten är otillräcklig vilket Bolman & Deal (2013, s. 204) 

menar är ett tydligt maktgap. 

  

4.2.4 Chefer med ett högt EI hanterar konflikter effektivt 
Genom att ha en hög nivå av EI besitter man kunskap och förståelse om relationer, sina egna 

tankar, känslor samt hur dessa påverkar andra. Chefer med högt EI skapar enkelt positiva 

relationer och interaktioner med andra och flera forskare menar att det finns ett direkt samband 

mellan EI och effektiv konflikthantering (Goleman, 1996; 2004; Covey, 2004; Leung, 2010; 

Dahlgaard-Park, 2012; Hopkins & Yonker, 2015). Därför syftade en del av vår intervjuguide 

till att undersöka intervjupersonernas EI-kompetenser. 

  

Intervjupersonerna blev ställda frågor angående vilken skicklighet de kunde förbättra vilket 

syftar till att undersöka EI-kompetensen självmedvetenhet, Verksamhetschef 2 svarade “Nej, 

alltså jag är 50 år, vad ska jag förbättra med mig själv?”. Verksamhetschef 1 svarade “Lite av 

varje, jag vet inte”. Enhetschef 1 svarade “Saknar säkert jätte mycket. Jag kommer inte på det 

nu” 

  

Dessa tre exempel visar på en låg självmedvetenhet där intervjupersonerna inte reflekterat över 

sig själva och sitt ledarskap. Goleman (1996; 2004) menar att självmedvetenhet kännetecknas 

genom en realistisk självbedömning. Det är dock viktigt att ta i beaktning att alla kom på en sak 

att bli bättre på efter en längre tystnad. Antingen personliga eller organisatoriska 

förbättringsmöjligheter men då detta inte var det första svaret så tolkar vi det som en låg 

självmedvetenhet vilket kan ge ett lägre EI.  

  

Verksamhetsområdeschef 2 svarade istället snabbt och precist på samma fråga, vilket kan tolkas 

som en högre självmedvetenhet när hen sa “ja absolut, jag behöver bli bättre på detaljer”. 

Verksamhetsområdeschef 2 har reflekterat över vad hen behöver förbättra för att bli en bättre 

chef och skapa en mer framgångsrik verksamhet. Att erkänna bristande kunskap kan vara svårt 
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men Goleman (1996; 2004) menar att självmedvetna chefer har ett starkt självförtroende vilket 

gör att dem kan erkänna brister för att kunna förbättra dem.  

  

Verksamhetschef 3 visade på stark självkontroll i svåra situationer då hen sa att “Jag blir inte 

arg /---/ Ingen vinner på att jag står och skäller på någon, absolut inte, men sen kan jag tycka 

vad jag vill om vad dem har gjort”. Att ha denna självkontrollen som Verksamhetschef 3 

beskriver är nödvändigt som chef. En chef som inte innehar självkontroll förstår inte hur mycket 

hens beteende påverkar medarbetarna och innehar således inte ett starkt EI (Goleman, 2004). 

Enhetschef 2 erkände att det inte är professionellt att få utbrott som chef. Men hen menade att 

hen ofta lyfts iväg av sina känslor. När Enhetschef 2 blir känslomässigt påverkad av en situation 

försöker hen att inte få utbrott framför sina medarbetare, dock menar hen att “den aggressionen 

försöker jag ta ut när jag är på mitt rum”. Självkontrollen som Enhetschef 2 påvisar är alltså 

inte lika välutvecklad som den Verksamhetschef 3 visar. Verksamhetsområdeschef 3 beskriver 

problematiken och menar att bli arg är en naturlig reaktion men att det lägger sig och man kan 

återgå till sitt arbete. Hen erkänner att hen också kan bli arg men säger samtidigt att man inte 

ska bli rädd för det, då det går över. Men det finns en problematik kring ilska också. Hen menade 

att “Problemet tror jag uppstår när man börjar kränka varandra personligt”. Det 

Verksamhetsområdeschef 3 beskriver för oss tyder på en lägre nivå av självkontroll, detta då 

en chef ska kunna vara så pass professionell i sitt arbete att känslor inte ska kunna ta över och 

styra. Lägre självkontroll resulterar i ett lägre EI. När personangrepp blir ett resultat av ilska 

uppstår relationskonflikter. Hopkins & Yonker (2015, s. 229) menar att då en chef har ett lägre 

EI kan det resultera i att gruppen som chefen leder upplever relationskonflikter oftare, 

alternativt att dem inte kan lösas lika effektivt. Su Juan, Yong Qiang & Hui (2015, s. 454) menar 

dessutom att de chefer med ett lägre EI oftare använder avoiding och competing 

konflikthanteringsstrategier vilket Thomas (1992, s. 266) och Covey (2004, s. 218) påvisar inte 

är effektivt. 

  

Verksamhetsområdeschef 1 belyser social kompetens och relationsskapande som är en 

bidragande faktor till högre EI. Detta visas när hen uttalar sig och säger:  

  

Jag tror att vägen till framgång är att skapa relationer till 

människor /---/ Den som är relationsskapande får också 

samhörighet med andra människor. Man får respekt, man får ett 

förtroende - då blir det makt. 
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Medan Verksamhetschef 1 istället svarar att:  

  

Som chef är man, det är väldigt ensamt. Jag behöver inte känna 

att jag hör ihop med någon här, det är inget som gör att jag 

kommer göra mitt jobb varken bättre eller sämre. 

  

Här visas två olika synsätt på vikten av sociala interaktioner på arbetsplatsen. Enligt Goleman 

(1996; 2004) så visar Verksamhetsområdeschef 1 på en större mognad och en förståelse för 

sociala interaktioner och den personliga maktens relevans än Verksamhetschef 1 gör, vilket kan 

påvisa ett högre EI. Detta menar Hopkins & Yonker (2015) kan vara avgörande för att lösa 

konflikter på ett effektivt sätt och få en positiv utgång.  

  

4.2.5 Hanteringen av konflikter resulterar i positiva eller negativa konsekvenser 
Beroende på hur konflikter hanteras blir konsekvenserna av hanteringen antingen positiva eller 

negativa. För att få ett helhetsperspektiv på konflikter vill vi även belysa steg fem i Robbins & 

Judge (2015, s. 257–261) konfliktförlopp som handlar om konsekvenser. Författarna menar att 

en positiv konsekvens av en konflikt är en förhöjd prestation, medan en negativ konsekvens är 

en försämrad prestation.  

 

Förbättrad prestation 

Vid diskussion om vad som är en positiv effekt av en konflikt drog majoriteten av 

intervjupersonerna slutsatsen att man inte behöver bli vänner med personen som man har en 

konflikt med utan det viktigaste är istället att båda röster blir hörda. Verksamhetsområdeschef 

1 och 2 lägger ingen vikt i att olikheten existerar utan fokuserar istället på att förstå konflikten 

och dess utlösande faktor. De menar precis som Goates (2013, s. 339) att konflikter leder till 

att arbetsprestationen kan återgå till det normala och att en nödvändig kommunikation om 

problemet har uppstått. Verksamhetsområdeschef 1 sammanfattar det bra och menar att det är 

viktigt att lyssna på den andres argument “Det har hänt många gånger. Då kan man gå ut ur 

konflikten och vara stark, det är inget fel på mig bara för att jag inte tycker som du”. Här 

poängterar Verksamhetsområdeschef 1 att olikheterna är oproblematiska och att de inblandade 

kan återgå till arbetet. Verksamhetschef 3 beskrev att det som kan vara ett positivt resultat efter 

en konflikt är att “vi då går vidare, och tar lärdom av det såklart”. Att ta lärdom av en konflikt 

är väldigt viktigt, det sätter grunden för hur liknande konflikter kommer att hanteras i framtiden 
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(Robbins & Judge, 2015). Det Verksamhetschef 3 här kommer fram till är att ett funktionellt 

och lyckat resultat av en konflikt är bland annat när personerna i fråga kommer till självinsikt 

och förändras.  

  

Försämrad prestation  

Verksamhetschef 2 pratar om en konflikt som berör en medarbetare där situationen varit så 

påfrestande att personen i fråga har mått så psykiskt dåligt att hen lämnade arbetsplatsen och 

att den kompetensen gick förlorad från Verksamhetschef 2s verksamhet. Wisinski (1993, s. 8) 

menar att denna typen av konflikt har gått så pass långt att medarbetarna har en reducerad 

arbetstillfredsställelse vilket påverkar organisationen negativt då viktig kompetens försvinner. 

Mullins (1999) menar att konflikter kan skapa en polariserad stämning på arbetsplatsen där 

grupper ställs mot varandra. Detta diskuterade Verksamhetschef 2 “Det blir ju negativt för att 

man delas upp i lag”. Wisinski (1993, s. 8) och Robbins & Judge (2015, s. 244) visar på att 

detta är ett symtom av bristande ledarskap vilket kan leda till negativa konsekvenser såsom 

uppsägning, reducerad kommunikation och samhörighet samt minskad effektivitet på 

arbetsplatsen. Verksamhetschef 1 exemplifierade hur en infekterad konflikt kan föra med sig 

negativa konsekvenser och sa “Ibland får man blanda in HR, ibland har jag fått omplacera, 

ibland har jag fått anmäla och någon gång har jag fått göra avvikelser”. Här är ett tydligt 

exempel på när konflikter får negativa konsekvenser och försämrar verksamhetens prestation.  

  

När cheferna har valt konflikthanteringsstrategi och implementerar den kommer det att få 

konsekvenser. Konsekvenserna efter detta är oftast att konflikterna tar slut med antingen 

förbättrade eller försämrade prestationer som följd. När chefen valt strategi eller applicerat en 

maktbas kan konflikter uppstå på grund av missnöje (Morgan, 2006). 
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5. Avslutande kapitel 
I detta avslutande kapitel återkopplar vi till syftet som är att undersöka konflikter utifrån ett 

chefsperspektiv i en offentlig verksamhet. Samt frågeställningarna som lyder: 

• Hur upplever chefer i en offentlig verksamhet konflikter? 

• Hur hanterar chefer i en offentlig verksamhet konflikter? 

  

I kapitlets första del presenteras de slutsatser som kan dras från analysen av empirin. I kapitlets 

andra del förs en diskussion som tar studiens slutsatser i ett vidare perspektiv. Här reflekterar 

vi även över metodval för studien. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning som vi 

anser kan bidra med värdefulla tillägg inom forskningsfältet. 

  

5.1 Slutsatser 
Utifrån analysen där teorin sammankopplades med empirin kan vi dra följande slutsatser som 

ämnar att besvara vårt syfte.  

  

En av slutsatserna vi kan dra från analysen är att cheferna i studien har ett human resource 

perspektiv och upplever därmed konflikter som något negativt. I empirin kan vi se att relations-

, uppgifts- och processkonflikter är alla förekommande. Vi kan dra slutsatsen att de konflikter 

som cheferna upplever skiljer sig åt beroende på deras hierarkiska position. Vi kan däremot inte 

se chefernas perspektiv på konflikter kopplas till deras hierarkiska position, detta då cheferna 

upplever och tolkar konflikter individuellt, något som återspeglas i deras bakgrund och tidigare 

erfarenheter, precis som tidigare diskuterats.  

  

En annan slutsats som går att dra är att chefer arbetar aktivt för att skapa ett klimat där konflikter 

inte behöver uppstå. Detta främst genom tydlig kommunikation och tydliga riktlinjer. Cheferna 

använder inte sina formella maktbaser på ett synligt sätt då dessa är inbäddade i titeln chef. 

Cheferna använder sig istället mer frekvent av den personliga makten för att undvika och 

hantera konflikter och de negativa konsekvenser som är associerat med den formella makten. 

Detta kan även vara en orsak till att ingen av cheferna ansåg sig vara mest motiverade av makt. 

Vi kan se att cheferna använder sig av kommunikation för att både förebygga uppkomsten av 

konflikter samt hanteringen av dem. I motsats till teorin så kan vi däremot inte tydligt se ett 

samband mellan hur cheferna på de olika hierarkiska nivåerna föredrar att använda sig av olika 

konflikthanteringsstrategier. Enligt teorin så ska emotionell intelligens vara en bidragande 

faktor till hur konflikter hanteras. I studien har vi funnit utmärkande drag för chefer med hög 



41 
 

emotionell intelligens och andra med mindre utvecklade EI-kompetenser. Enligt tidigare nämnd 

teori så kan hög EI kopplas till en effektiv konflikthantering, men detta samband har inte funnits 

i analysen och empirin då cheferna med höga EI kompetenser inte visat på användning av en 

specifik konflikthanteringsstrategi. 

  

Studiens frågeställningar går att besvara då ovanstående slutsatser har kunnat dras. Då 

upplevelsen samt hantering av konflikter i relation till makt och emotionell intelligens hänger 

enligt oss ihop. Detta då teorin bevisar att makt och EI i relation till konflikter är djupt 

sammanflätade i det vardagliga arbetet som chef. Dessa samband är även tydliga i vårt 

empiriska material.  

  

5.2 Diskussion 
5.2.1 Resultatdiskussion 
Resultatet visar på att chefer oberoende av hierarkisk nivå upplever konflikter som något 

negativt och försöker hantera konflikter genom ömsesidig kommunikation. Då konflikter är 

kontextuellt baserade vilket även förankras i teorin fick vi ett antal olika svar och reflektioner 

angående konflikter men den gemensamma nämnaren är att kommunikationen är ett viktigt 

verktyg för att både förebygga och hantera konflikter. Att cheferna arbetar aktivt med att skapa 

ett klimat där konflikter inte behöver uppstå tolkar vi beror på deras human resource perspektiv. 

Men vi tror även att det kan bero på att cheferna kan vara konflikträdda. Detta hade inte varit 

avvikande då vi upplever att det är ganska vanligt i den svenska kulturen att vara konflikträdd 

och undvika konflikter. Dock blev vi förvånade när vi uppmärksammade att teorin talar så bra 

om konflikter att den traditionella synen på konflikter fortfarande lever kvar.  

  

I relation till den svenska kulturen kan vi även tolka att cheferna använder sig av den personliga 

makten istället för den formella för att undvika konflikter. Detta då det kan anses vara fult att 

använda makt, och det relateras ofta till maktmissbruk som tidigare diskuterad teori har påvisat. 

Vi tror även att detta relaterar till de resultat i empirin som visade att cheferna inte motiveras 

mest av makt. Vi blev förvånade av dessa resultat då vi hade en förförståelse om att chefer är 

maktmotiverade och att den auktoritära makten är den viktigaste maktbasen.  

  

Vi hittade inget samband angående att cheferna skulle hantera konflikter på ett annorlunda vis 

om ett högt EI varit närvarande. Detta anser vi är märkligt då all teori pekar på det. Vi tror att 
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det beror på att det krävs statistiska samband för att tydligt se skillnader. Vi tror därför att det 

behövs en större mängd kvantitativ empiri som ett komplement till studien 

 

5.2.2 Metoddiskussion 
Metoden har fungerat bra för att skapa sig en förståelse om hur konflikter upplevs och hanteras 

utifrån ett chefsperspektiv. Detta hade inte kunnat göras i samma utsträckning via kvantitativa 

data. Vi upplevde att studien hade kunnat kompletteras med kvantitativa metoder och en 

deltagande observation angående hanteringen av konflikter, detta för att kunna se tydliga 

samband, korrelationer och skillnader i empirin. Vi anser inte att kvalitativa och kvantitativa 

studier är motstridiga utan hade gärna fått komplettera varandra ytterligare för ett komplett 

omfång av empirin. Trots att viktig information kunde samlas in angående emotionell 

intelligens genom semistrukturerade intervjuer anser vi att dessa i kombination med enkäter 

hade kunnat bidra till ett rikare empiriskt material då eventuella samband hade kunnat 

upptäckas.   

  

5.3 Förslag till vidare forskning 
Vi har genom vår valda metod kommit fram till slutsatser som besvarar studiens syfte. Vi anser 

dock att studien hade kunnat tas till en högre nivå genom att inkludera deltagande observationer 

samt kvantitativa enkäter då en mer komplett och sanningsenlig bild av verkligheten hade 

skapats. Detta då vi inte kan vara säkra på att svaren i intervjuerna faktiskt återspeglar hur 

cheferna i verkligheten upplever och hanterar konflikter. Då konflikter är ett känsligt ämne som 

alla har olika känslor för finns det en risk att intervjupersonerna kan ha varit återhållsamma 

angående deras verkliga tankar och istället svarat på ett passande sätt. En del av våra 

reflektioner berör och pekar på den svenska kulturen som en bidragande faktor, vi tror därför 

att det kan vara intressant att även undersöka hur stor inverkan den svenska kulturen faktiskt 

har på konflikter. 
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Bilaga 1  
 

Intervjufråga Referenser Frågans syfte 

Vad är en konflikt för dig? / 

Vad har du för attityd mot 

konflikter?  

Robbins & Judge (2015) 

Wisinski (1993) 

Goates (2013) 

Undersöka 

intervjupersonernas 

generella inställning och 

attityd till konflikter. 

Hur tror du att konflikter 

uppstår på arbetsplatsen? 

Robbins & Judge (2015) 

Covey (2004) 

Att undersöka vilka 

konflikter som 

intervjupersonerna 

upplever samt hur de 

uppstår. 

Uppmuntrar du dina 

medarbetare till konflikter? 

Bolman & Deal (2013) Undersöka vilket klimat 

som råder på 

arbetsplatsen 

Vad tror du är viktigt för att 

kunna lösa en konflikt med 

positiv utgång?  

Thomas (1977) 

Thomas (1992) 

Covey (2004) 

Goates (2013) 

Kirti (2016) 

Förstå vad cheferna anser 

att en positiv konflikt är 

och hur de hanterar det 

Vad är en positiv utgång 

efter en konflikt?  

Morgan (2006)  

Jaffee (2001)  

Burrell & Morgan (1979) 

Mullins (1999) 

Robbins & Judge (2015) 

Vilket synsätt har dem på 

konflikter och få exempel 

vad som utmärker en 

positiv konflikt. 

Vad är makt för dig? Bolman & Deal (2013) 

Robbins & Judge (2015)  

Ward (2001) 

Daft (2004) 

Pfeffer (2010) 

Undersöka vad 

intervjupersonernas 

generella uppfattning är 

om konflikter. Hur 

använder dem sin makt? 
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Anser du att makt kan 

orsaka konflikter? 

Morgan (2006) 

Ralph et. al. (2013) 

Undersöka sambandet 

mellan makt och 

konflikter.  

Rangordna vilken av 

följande som motiverar dig 

mest: Makt, personlig 

prestation eller 

samhörighet? 

McClelland & Burnham (2003) 

Jinseok & Jin Nam (2014) 

 

Undersöka vad 

intervjupersonerna 

motiveras mest utav. 

Vad är viktigast för dig när 

du fattar beslut som 

påverkar andra? / Hur tänker 

du när du fördelar resurser 

Goleman (1996) 

Goleman (2004)  

Covey (2004)  

Dahlgaard-Park (2012) 

Hopkins & Yonker (2015) 

Leung (2010) 

Su Juan, Yong Qiang & Hui (2015) 

Undersöka sambandet 

mellan EI och 

konflikthantering. 

Undersöka EI-

kompetensen: empati 

Vilken skicklighet eller 

sakkunskap känner du att du 

fortfarande saknar? 

Goleman (1996) 

Goleman (2004) 

Undersöka EI-

kompetensen: 

självmedvetenhet. 

Hur agerar du när dina 

medarbetare har 

underpresterat eller när 

något inte gick som 

planerat?  

Goleman (1996) 

Goleman (2004) 

Undersöka EI-

kompetensen: 

självkontroll. 

Om en 

organisationsförändring 

uppstår, hur hjälper du dina 

medarbetare att förstå och 

nå dem nya målen? 

Goleman (1996) 

Goleman (2004) 

Undersöka EI-

kompetenserna: empati, 

social kompetens och 

motivation. 
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Bilaga 2 
Hej! Vi är två studenter från Lunds Universitet som studerar Service Management. Vi heter 

Niklas och Veronica och skriver nu vår kandidatuppsats som handlar om hur chefer på olika 

hierarkiska nivåer upplever och hanterar konflikter. Vi uppskattar om du skulle vilja delta i vår 

studie genom att medverka i en ca 1 timmes lång intervju med oss. Vi hoppas att du tycker det 

är okej att vi spelar in intervjun för att minnas vad som sägs. Detta kommer vi även att 

säkerställa innan intervjun påbörjas. Det finns även andra forskningsetiska principer som vi vill 

att du ska veta om. 

• Anonymisering av namn, organisation och språkliga egenheter kommer ske 

• Rätt att avbryta intervjun när som helst och då raderas all insamlad data. 

• Rätt att inte svara på en fråga eller dra tillbaka ett svar 

• Rätt att när som helst innan publicering dra tillbaka dina svar  

• Personuppgifter kommer behandlas konfidentiellt 

 

Vi ser helst att intervjun äger rum i april månad så är du intresserad tveka inte att höra av dig 

till Sma14nan@student.lu.se med valfri tid och plats så dyker vi upp.  

 

Vi tackar dig på förhand 

Med vänlig hälsning  

 

Niklas & Veronica  
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Bilaga 3 
Lee Bolmans enkät Self assessment: Leadership orientations. 

Skriv en 4a på det påstående som stämmer in bäst på dig. Skriv en 3a på det påstående som 

stämmer in näst bäst på dig. Skriv en 2a på det påstående som stämmer in sämre och skriv 

slutligen en 1a på det påstående som passar in sämst på dig. 

       

1. Min starkaste färdighet är: 

_____ a. Analytiska färdigheter 

_____ b. Färdighet att bygga relationer  

_____ c. Förmåga att influera 

_____ d. Talang för drama 

       

2. Bästa sättet att beskriva mig är som:  

_____ a. Teknisk expert 

_____ b. Bra lyssnare 

_____ c. Skicklig förhandlare 

_____ d. Inspirerande ledare 

       

3. Det som har hjälpt mig mest för att lyckas är min förmåga att:  

_____ a. Fatta bra beslut 

_____ b. Coacha och utveckla människor 

_____ c. Bygga starka samarbeten 

_____ d. Inspirera andra 

       

4. Det andra med största sannolikhet lägger märke till med mig är:  

_____ a. Min känsla för detaljer 

_____ b. Att jag bryr mig om andra människor 

_____ c. Min förmåga att lyckas trots konflikt och opposition   

_____ d. Min karisma 

       

5. Min viktigaste ledarskapsegenskap är:  

_____ a. Klart och logiskt tänkande 

_____ b. Att bry sig om och supporta andra  

_____ c. Hårdhet och aggressivitet 
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_____ d. Fantasi och kreativitet 

       

6. Jag beskrivs bäst som:  

_____ a. Analytiker  

_____ b. Humanist  

_____ c. Politiker  

_____ d. Visionär  
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Bilaga 4 
Verksamhetsområdeschefer 

Intervjuperson1 2017-04-10 

Intervjuperson 2 2017-04-25 

Intervjuperson 3 2017-04-26 

 

Verksamhetschefer 

Intervjuperson 1 2017- 04-12 

Intervjuperson 2 2017-04-13 

Intervjuperson 3 2017-04-25 

 

Enhetschefer 

Intervjuperson 1 2017-04-25 

Intervjuperson 2 2017-04-24 

Intervjuperson 3 2017-04-25 
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Bilaga 5 
Del 1: Etisk klargörelse 

• Är det okej för dig att vi spelar in denna intervjun? 

Syftet med denna undersökningen är att förstå hur chefer hanterar konflikter på din arbetsplats. 

Vi är endast ute efter att se detta samband och är inte ute efter att namnge dig eller någon annan. 

Vi är alltså inte ute efter att hitta fel eller brister utan vi vill endast undersöka verkligheten. Om 

det finns någon fråga som du inte vill svara på så hoppar vi bara över den. Du har också rätt att 

dra tillbaka dina svar när som helst innan studien publiceras. All information vi samlar in från 

intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och kommer endast att ses av oss två och 

eventuellt vår handledare. Vi kommer att anonymisera alla intervjupersoners namn samt 

organisationens namn och dess verksamhet. Det är även helt okej att avsluta denna intervju när 

det behagas och vi kommer då radera all inspelad data.  

 

Del 2: Inledande frågor 

• Berätta om dig, vem är du?  

• Berätta om en normal arbetsvecka?  

• Vad kallar du dem som jobbar under dig?  

 

Del 3: Konflikter 

• Vad är en konflikt för dig?   

• Så hur tror du att konflikter uppstår på arbetsplatsen? 

• Vad har du för attityd mot konflikter?  

• Så du anser att konflikter generellt sett påverkar dig positivt/negativt?  

• Tror du att det påverkar dina medarbetare på samma sätt? 

• Uppmuntrar du dina medarbetare till konflikter? 

• Vad tror du är viktigt för att kunna lösa en konflikt med positiv utgång?  

• Så vad är en positiv utgång efter en konflikt?  

• Vilket ansvar har en chef när konflikter uppstår på arbetsplatsen? 

 

Del 4: Makt  

• Vad är makt för dig? 

• Vad är din attityd mot makt? 

• Anser du att makt kan orsaka konflikter? 
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• Rangordna vilken av följande som motiverar dig mest: Makt, personlig prestation eller 

samhörighet? 

• Om makt; Varför motiveras du mest av makt? 

• Vad är viktigast för dig när du fattar beslut som påverkar andra? 

• Konflikter kan lätt uppstå vid fördelning av resurser; Hur tänker du när du fördelar 

resurser? 

 

Del 5: Emotionell intelligens 

• Vilken skicklighet eller sakkunskap känner du att du fortfarande saknar? 

• Vilka tre faktorer skulle du säga har tagit dig dit du är idag?  

• Vad är skillnaden på att vara chef och ledare och när är du de?   

• Hur agerar du när dina medarbetare har underpresterat eller när något inte gick som 

planerat?   

• Om en organisationsförändring uppstår, hur hjälper du dina medarbetare att förstå och 

nå dem nya målen? 

 

Del 6: Avslutande del 

• Vill du lägga till något? 

• Tror du att det vi pratat om här idag, med konflikter, makt och ledarskap ser annorlunda 

ut om man arbetar i en privat verksamhet. 

 

Vi vill påminna dig om att du kan dra tillbaka denna intervju när du vill och att du får vara 

anonym om du vill. Vi kommer som tidigare nämnt att behandla denna information vi får in 

konfidentiellt.  

 

 


