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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att utveckla kunskap om konflikthantering med inriktning mot 

misskötsamhet ur ett ledarskapsperspektiv. Två frågeställningar formulerades för att 

specificera uppsatsens syfte: 

1. På vilka sätt kan ledarskap vara ett verktyg vid konflikthantering med inriktning mot 

misskötsamhet?  

2. Vilken form av kunskap gällande konflikthantering med inriktning mot misskötsamhet 

kan ses utifrån ett ledarskapsperspektiv?  

Metodansatsen var kvalitativ och sex semistrukturerade intervjuer genomfördes med HR-

chefer i offentlig sektor i två städer i Mellansverige. Det empiriska materialet analyserades 

utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkter som utgörs av transformellt ledarskap och 

knowledge management. Resultatet visade att HR-cheferna hade stor kunskap om 

ledarskapsfrågor samt att ledarskap och arbetsmiljöarbete ansågs fungera förebyggande av 

konflikter. Gällande det direkta konfliktarbetet framgick att det fanns en avsaknad av formellt 

förebyggande arbete kring konflikter, då detta behandlades som en aspekt av ledarskap och 

arbetsmiljöarbete. Resultatetet visade även att HR-cheferna främst tillämpade implicit kunskap 

vid konflikthantering, såsom egna erfarenheter och magkänsla. Utifrån uppsatsens resultat 

föreslås att konflikthantering med inriktning mot misskötsamhet behandlas som ett eget område 

i arbetsmiljöarbetet för att främja proaktiv konflikthantering.  

 

Nyckelord: Transformellt ledarskap, Konflikthantering, Misskötsamhet, Knowledge 

management, Human resource management.  

 

  



 

Abstract 

The purpose of this study was to develop knowledge on conflict management of workplace 

misconduct from a leader perspective. Two questions were designed to specify the purpose of 

the study: 

1. In what way can leadership work as a tool regarding conflict management of workplace 

misconduct?  

2. Which kind of knowledge regarding conflict management of workplace misconduct can 

be identified from a leader perspective?  

The study was based on a qualitative method and six semi-structured interviews with HR-

managers in the public sector in two cities in the middle of Sweden. The empirical material 

was analyzed with the theoretical standpoints of the study: transformational leadership and 

knowledge management. The results showed that the HR-managers had great knowledge about 

leadership questions and deemed leadership and work environment essential to prevent 

conflicts. Conflict management was seen as an important aspect of leadership and closely 

related to questions regarding the work environment. The results also showed that the HR-

managers foremost used implicit knowledge when managing conflicts, such as own 

experiences and intuition. Based on the results of the study we argue that conflict management 

regarding workplace misconduct should be seen as a formal workplace issue to promote 

effective conflict management. 

 

Keywords: Transformational leadership, Conflict management, Workplace misconduct, 

Knowledge management, Human resource management 
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1. Inledning 

Personalen hos ett företag utgörs många gånger av en samling individer med vitt skilda 

bakgrunder, arbetssätt, drömmar och ambitioner. När alla sedan träffas under samma tak och 

framför sina viljor och önskemål är det mer regeln än undantag att konflikter uppstår. Studier 

har visat att konflikter är en grundläggande och oundviklig aspekt av samarbetande grupper och 

därmed bör ses som ett permanent inslag i interaktionen mellan gruppmedlemmar (Zhang, Cao 

& Tjosvold, 2011). Konflikter kan innebära allt från irritationer som sitter inombords hos 

individer till meningsskiljaktigheter som uppstår till följd av avvikande beteenden och 

misskötsamhet. Det är främst dessa konflikter kopplade till misskötsamhet som kritiskt måste 

hanteras och åtgärdas. Misskötsamhet kan visa sig i både avvikande beteende och i bristande 

kommunikation (SKL, 2019). Hanteras dock konflikter rätt och effektivt så kan det leda till en 

utveckling i arbetet såväl som i relationer på arbetsplatsen, medan konflikter som inte hanteras 

så fort som möjligt löper risk att eskalera och påverka en verksamhet negativt. När en 

arbetsplats har klara mål, ramar, och en tydlig rollfördelning där medarbetarna lyssnar på 

varandras olika åsikter och är redo att kunna förändra sina ståndpunkter, så skapas det en 

gynnsam miljö där det inte ofta behöver uppstå konflikter (Ledarna, 2019).  

Sett till arbetsmiljön utformade Arbetsmiljöverket “OSA föreskriften” för att möta den 

stora efterfrågan kring regler och riktlinjer gällande den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön. Föreskriften, som började gälla 31 mars 2016, syftar till att tydliggöra hur 

organisationer kan arbeta med de aspekter av arbetsmiljön som inte berör den mer konkreta, 

fysiska arbetsmiljön, utan den sociala arbetsmiljön. Den sociala och organisatoriska 

arbetsmiljön har fått allt mer uppmärksamhet och intresse de senaste decennierna, vilket 

skapade en efterfrågan och ett behov av att tydliggöra rutiner för förebyggande arbete kring 

frågor såsom ohälsosam arbetsbelastning, kränkande särbehandling och konflikter 

(Arbetsmiljöverket, 2016).  

Något som visat sig öka både de anställdas effektivitet och välmående på arbetsplatsen 

är effekterna av transformellt ledarskap. Transformellt ledarskap bygger på att via en gemensam 

vision samt via en handlingskraft från ledaren väcka motivation hos de anställda och inta rollen 

som en förebild för dessa. Forskare som Tafvelin, Armelius och Westerberg (2011) beskriver 

hur transformellt ledarskap korrelerar med de anställdas allmänna engagemang och välmående 

genom att ledaren skapar en gynnsam miljö för de anställda. Det transformella ledarskapet är 

en välbeforskad ledarskapsteori som har visat sig ha en positiv effekt på arbetsgruppers 
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prestation. En återkommande kritik mot forskningen om det transformella ledarskapet är 

avsaknaden av beskrivningar kring hur denna ledarprocess implementeras. Zhang, Cao och 

Tjosvold (2011) föreslår att ett sätt att fylla detta glapp är att undersöka det transformella 

ledarskapet genom att studera arbetsgruppers förmåga till konflikthantering. Deras studie av 

108 arbetsgrupper visar att transformella ledare har en positiv effekt på gruppens förmåga att 

hantera konflikter på ett konstruktivt sätt och att detta i sin tur har en positiv effekt på gruppens 

prestation. Med detta som grund är därför den teoretiska utgångspunkten i denna uppsats att det 

transformella ledarskapet kan skapa förutsättningar för ett gott klimat på en arbetsplats som 

motverkar konflikter.  

I kombination med det transformella ledarskapet kommer vi även att undersöka vilken 

form av kunskap som används vid konflikthantering med inriktning mot misskötsamhet. För att 

genomföra detta används kunskapsbegreppet knowledge management som teoretisk 

utgångspunkt. Knowledge management är ett paraplybegrepp som växte fram på 1990-talet, 

som bland annat handlar om hur kunskap hanteras i en organisation (Jonsson, 2012). 

Ett viktigt område inom knowledge management är kunskapsöverföring, det vill säga att säkra 

och lagra kunskap inom en organisation. Detta ska bland annat förhindra att kunskap går 

förlorad när en medarbetare lämnar organisationen. Centrala begrepp inom kunskapsöverföring 

är explicit och implicit kunskap, som beskriver olika former av kunskap inom en organisation. 

Implicit kunskap är kunskap som kan vara svår att förklara och beskriva, såsom magkänsla. 

Implicit kunskap kan också vara kunskap som är svår att bryta ner i detalj då det är en handling 

som bara sker, som att cykla. Explicit kunskap är kunskap, som i motsats till implicit kunskap, 

är möjlig att dokumentera och beskriva i exempelvis en bok eller manual (Jonsson, 2012). 

Matlagning är ett exempel som kan innefatta explicit kunskap i form av ett recept, men som 

också kan innefatta implicit kunskap genom avsmakning och en känsla för hur något bäst bör 

tillagas.  

Utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkter har vi valt att titta på hur konflikthantering 

kan förstås utifrån det transformella ledarskapet och vilken form av kunskap, explicit eller 

implicit, som används vid konflikthantering med inriktning mot misskötsamhet. Vi har valt att 

undersöka vilka utmaningar HR-Chefer står inför kring att hantera misskötsel på arbetsplatser 

och allmänna konflikter bland medarbetare, genom att intervjua HR-chefer inom offentlig 

sektor. Human resource management (HRM) innefattar både strategiskt arbete, vars åtgärder 

syftar till att motivera anställda och utveckla deras färdigheter för att organisationens mål ska 

kunna uppnås. Vidare innefattar HRM operativt arbete som leder till underhåll och bevarande 
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av den nuvarande organisationen (Boon, Eckardt, Lepak & Boselies, 2018). HRM är därmed 

ett brett område som innefattar en mängd olika arbetsuppgifter, bland annat chefsstöd.  

Eftersom att konflikter är unika och beroende av situationen har vi valt att ha en 

öppenhet kring detta och använda relativt breda begrepp beträffande konflikter och 

misskötsamhet. Uppsatsen är av pedagogiskt intresse då den undersöker olika former av  

kunskapsprocesser i relation till konflikthantering med inriktning mot misskötsamhet ur ett 

ledarskapsperspektiv.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utveckla kunskap om konflikthantering med inriktning mot 

misskötsamhet ur ett ledarskapsperspektiv. För att specificera syftet formulerades två 

frågeställningar. 

1. På vilka sätt kan ledarskap vara ett verktyg vid konflikthantering med inriktning mot 

misskötsamhet? 

2. Vilken form av kunskap gällande konflikthantering med inriktning mot misskötsamhet 

kan ses utifrån ett ledarskapsperspektiv?  

1.2 Avgränsningar 

I denna uppsats intervjuas HR-chefers kring deras erfarenheter och syn på konflikthantering 

med inriktning mot misskötsamhet, vilket medför att uppsatsen inte undersöker det faktiska 

konfliktarbetet i praktiken. Urvalet i uppsatsen medför avgränsningar, vilket utgörs av HR-

chefer i offentlig sektor. Vidare avgränsas uppsatsen genom de teoretiska utgångspunkter som 

ligger till grund för arbetet, i form av transformellt ledarskap och knowledge management. 

Utifrån de teoretiska utgångspunkterna formulerades teman för uppsatsen (Ledarskap, 

konflikthantering med inriktning mot misskötsamhet och kunskap vid konflikthantering), vilka 

i sin tur medför avgränsningar kring vad som fokuseras på i det insamlade materialet. 

Sammanfattningsvis medför tidsaspekten i C-uppsatsarbetet en avgränsning i uppsatsens 

omfattning.  
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1.3 Begreppsförklaringar 

1.3.1 Ledarskap 

Ledarskap är ett komplext begrepp som kan definieras på en mängd olika sätt. Tafvelin (2013) 

skriver att en enkel och vanligt förekommande definition är att ledarskap är “the directing of 

the activities of a group towards a shared goal” (Tafvelin, 2013, s.7),  men betonar samtidigt 

att denna definition inte rymmer den komplexitet och ömsesidiga inflytandeprocess som den 

moderna forskningen om ledarskap berör. Idag studeras ledarskap inte enbart ur ett 

individperspektiv där ledarskapet är ett direkt resultat av ledarens egna egenskaper och 

kunskaper, utan som en dynamisk och ömsesidig process som även påverkas av kontextuella 

faktorer. Med utgångspunkt i Tafvelins avhandling definieras ledarskap i denna uppsats som en 

dynamisk påverkansprocess mellan ledare, följeslagare och kontext.  

1.3.2 Konflikt  

Denna uppsats hämtar inspiration från Martin, Keller och Fortwengels (2019) forskning om 

konflikthantering i organisationer och definierar konflikt som en interaktiv process, som 

uttrycks genom inkompabilitet och motsättningar mellan eller inom sociala grupper. Vidare har 

uppsatsen ett funktionellt perspektiv på konflikter, i linje med Mikkelsen och Cleggs (2018) 

forskning, där konflikter ses som något naturligt och oundvikligt som kan leda till innovation 

och positiv förändring om dessa hanteras på ett konstruktivt sätt. 

1.3.3 Misskötsamhet 

Misskötsamhet är en arbetsrättslig term som innebär avvikande beteende på arbetsplatsen, som 

på lång sikt eller om beteendet anses vara tillräckligt allvarligt, kan leda till uppsägning av 

personliga skäl. Ur juridisk mening syftar misskötsamhet på avvikande beteende såsom olovlig 

frånvaro, olämpligt uppträdande och arbetsvägran (SKL, 2019). I denna uppsats används 

begreppet misskötsamhet även för att benämna beteende som avviker från organisationens 

normer och kan ses som problematiskt, utan att nödvändigtvis innebära risk för uppsägning av 

personliga skäl, såsom samarbetssvårigheter av mindre allvarlig karaktär. 

1.3.4 Kunskap  

I denna uppsats hämtas inspiration från Säljös (2000) definition av kunskap som en process 

som är “/.../knuten till argumentation och handling i sociala kontexter, och som är ett resultat 

av aktiva försök att se, förstå och hantera världen på ett visst sätt.” (Säljö, 2000, s.26). 

Uppsatsen har därmed ett sociokulturellt perspektiv på kunskap, genom att kunskapsprocesser 
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antas vara knutna till den sociala kontexten. Sett till denna uppsats används detta perspektiv vid 

analys av intervjumaterialet och vid tolkning av hur HR-cheferna tillägnar sig kunskap gällande 

konflikthantering med inriktning mot misskötsamhet. 

1.4 Disposition 

Kapitel ett utgör uppsatsens inledning och syftar till att tydligt presentera uppsatsens ämne och 

syfte samt motivera varför undersökning av konflikthantering med inriktning mot 

misskötsamhet är av både vetenskaplig och samhällelig relevans. I kapitel två presenteras en 

forskningsöversikt kring uppsatsens teman, följt av kapitel tre som beskriver uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter. Kapitel fyra beskriver det metodiska angreppssättet och i kapitel fem 

presenteras resultat och analys av det empiriska materialet. Avslutningsvis i kapitel sex 

diskuteras uppsatsens resultat och dess bidrag till forskningsområdet, följt av förslag på vidare 

forskning.  

 

2. Forskningsöversikt  

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring transformellt ledarskap, konflikthantering, 

misskötsamhet och knowledge management. Inledningsvis beskrivs sök och urvalsprocessen 

för att hitta relevant forskning.  

2.1 Sök och urvalsprocess  

Databaserna som användes i sökprocessen är ERIC, EBSCO, LIBRIS, Education source samt 

Uppsala universitets bibliotekssöksmotor. Den forskning som presenteras i uppsatsen har blivit 

vetenskapligt granskad innan publicering. Gällande teoridelen om det transformella ledarskapet 

har i huvudsak Susanne Tafvelins (2013) avhandling The Transformational Leadership 

Process: Antecedents, Mechanisms, and Outcomes in the Social Services använts som källa. 

Tafvelins avhandling har även använts för att hitta fler studier kring transformellt ledarskap till 

forskningsöversikten. Genom att utgå från Tafvelins avhandling avgränsades antalet studier om 

transformellt ledarskap i sökprocessen, som är ett omfattande område som ger tusentals 

sökträffar i databaser. Gällande teoridelen knowledge management och kunskapsöverföring har 

Anna Jonssons (2012) bok Kunskapsöverföring & Knowledge management använts som källa 

och denna bok har även använts för att hitta studier till forskningsöversikten.  

För att bredda sökningen har både svenska och engelska sökord använts. De sökord som 

använts är: Transformellt ledarskap, Konflikthantering, Misskötsamhet, Transformational 



6 

leadership, Conflict management, Workplace misconduct, Knowledge management, 

Organizational learning. 

2.2 Transformellt ledarskap 

2.2.1 Transformellt ledarskap och lösningsorientering 

Det transformella ledarskapet är en väl undersökt ledarskapsteori och har visat sig ha positiva 

samband med en grupps funktionalitet och prestation. Ledarskapet beskrivs vanligen som en 

influerande process där följeslagarna uppmuntras till att engagera sig i organisationens mål, 

visioner och värderingar samt att prestera sitt allra yttersta (Tafvelin, Armelius & Westerberg, 

2011). Trots den stora mängd forskning som genomförts om transformellt ledarskap så menar 

forskare att det finns mycket lite forskning kring hur det transformella ledarskapet fungerar i 

praktiken och hur detta kommer till uttryck hos ledaren och gruppen (Lehmann-Willenbrock, 

Meinecke, Rowold & Kauffeld, 2015).  

Lehmann-Willenbrock, Meinecke, Rowold och Kauffeld undersöker detta närmare i en 

observationsstudie av 30 gruppmöten vid två tyska organisationer inom industrin, där den 

faktiska interaktionen och beteendet hos ledare och gruppmedlemmar studeras på mikronivå. 

Studien är en form av beteendeanalys där fokus för undersökningen är hur det transformella 

ledarskapet påverkar det kommunikativa beteendet inom gruppen. Kommunikativt beteende 

antas vara en central aspekt av ledar- och grupprocesser och därmed vara intressant att studera, 

såsom förekomsten av produktiva samt kontraproduktiva uttalanden. Kontraproduktiva 

uttalanden inom arbetsgrupper, i form av klagomål och kritik av arbetsförhållanden och chefer, 

har visat sig uppta en stor del av kommunikationen mellan medarbetare och hämma 

problemlösning och nya idéer i grupper (Lehmann-Willenbrock et al, 2015).  

Mötena videofilmades och transkriberades, samt kodades för att möjliggöra statistisk 

behandling av data genom multinivåanalys och lag sequential analys. Analysen visade inget 

direkt samband mellan transformellt ledarskap och lösningsorienterad kommunikation inom 

gruppen. Däremot hittades ett indirekt positivt samband då en aspekt av transformellt ledarskap, 

lösningsorienterad kommunikation, hade ett positivt samband med lösningsorienterad 

kommunikation inom gruppen. Vidare hittades ett direkt negativt samband mellan transformellt 

ledarskap och kontraproduktiv kommunikation inom gruppen, såsom klagomål och kritik. 

Analysen visade att lösningsorienterade uttalanden hos ledaren triggade lösningsorienterade 

uttalanden hos gruppen, samt hämmade kontraproduktiva uttalanden. Resultatet i studien är 
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därmed att det transformella ledarskapet har indirekta positiva effekter på arbetsgruppers 

lösningsorienterade kommunikation (Lehmann-Willenbrock et al, 2015).  

Sett till hur det transformella ledarskapet påverkar individer och klimatet på en 

arbetsplats menar Tafvelin, Armelius och Westerberg (2011) att det transformella ledarskapet 

inte har någon direkt effekt på välbefinnande. Istället visar sig positiva effekter över tid samt 

även kortsiktigt kring gynnsamma förutsättningar för innovation. Tafvelin, Armelius och 

Westerberg undersöker i sin studie “Toward Understanding the Direct and Indirect Effects of 

Transformational Leadership on Well-Being: A Longitudinal Study” hur ledare påverkar 

medarbetarnas välbefinnande och kommer till det icke förväntade resultatet att ingen direkt 

effekt kunde hittas mellan det transformella ledarskapet och välbefinnande över tid. Liknande 

resultat har Nielsen och Munir (2009) i Tafvelin, Armelius och Westerberg (2011) även funnit.  

Gemensamt för forskarna är alltså att det går att ifrågasätta om det transformella 

ledarskapet bidrar till ökat välmående över tid, dock lyfts det fram argument som menar att 

tidsramen kan ha haft betydelse för resultatet i studien. Där visar det sig att de anställdas 

välbefinnande är kopplat till hur innovativt klimatet är på arbetsplatsen. Det vill säga hur 

trivsam miljö närmaste chef eller ledare har skapat, genom att uppmuntra eget initiativtagande 

och god kommunikation. Forskarna kommer fram till att den direkta effekten som sker kring 

ökat välbefinnande hos medarbetare beror på det klimat som ledaren har skapat. Detta stärker 

även annan tidigare forskning där man kommit fram till att det är ledarens sätt att skapa klimatet 

som främst stärker välbefinnandet över tid hos de anställda (Tafvelin, Armelius & Westerberg, 

2011).  

2.2.2 Transformationellt ledarskap i socialtjänsten 

Ledarskap är ett område som väckt uppmärksamhet inom socialtjänsten, såsom äldreomsorg 

och individ- och familjeomsorg, till följd av att organisationerna genomgått stora förändringar. 

Organisationsformen har gått från vertikal till horisontell ledning, vilket har ökat behovet av 

kunskap kring hur ledarskapet bör förändras för att fungera effektivt i dessa organisationer  

(Tafvelin, Hyvönen & Westerberg, 2014). 

Tidigare forskning har belyst vikten av ledarskap inom socialtjänsten, men trots detta 

menar Tafvelin, Hyvönen och Westerberg att det saknas kunskap kring hur ledarskapet ska 

fungera för att vara effektivt och framgångsrikt inom denna bransch. Tidigare studier inom 

området är oftast från USA och de variabler forskare tittat mest på tenderar att handla om 

tillfredsställelse och hur effektiv service som utför. Forskarna undersöker effekten av 

transformellt ledarskap för linjechefer inom socialtjänsten. Variablerna som forskarna valt att 
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titta på är attityder, engagemang och rollklarhet hos 158 anställda inom socialtjänsten. Med 

rollklarhet åsyftas att skapa en förståelse kring huruvida de anställda förstår vad som förväntas 

av dem under en arbetsdag. Idag har stora utvecklingar skett i offentlig sektor, bland annat har 

ett affärstänk implementerats och påverkat offentliga sektor i syftet att göra organisationen mer 

flexibel. Det har diskuterats kritiskt om ett affärstänk verkligen är det rätta inom offentlig 

sektor, eftersom att den enligt många forskare skiljer sig från den privata sektorn där ett 

affärstänk faller mer naturligt. Forskarna menar att i tider av förändring med skiftande 

organisationsformer och arbetsklimat så blir förmågan att kunna hålla anställda engagerade 

särskilt viktig (Tafvelin, Hyvönen & Westerberg, 2014). 

I Tafvelin, Hyvönen och Westerbergs studie undersöks alltså de direkta effekterna av 

det transformella ledarskapets påverkan i rollklarhet och engagemang inom socialtjänsten. 

Resultaten visar att det transformella ledarskapet bidrar till att medarbetare känner sig 

engagerade och upplever en tydlighet kring vad deras uppdrag innebär. Det transformella 

ledarskapet har därmed en positiv direkt effekt och påverkan på de anställdas rollklarhet och 

engagemang. Resultaten visar även att ju längre tid en anställd spenderar i närvaro med ledaren 

desto högre är effekten av en starkare känsla av engagemang och ökad känsla av rollklarhet hos 

den anställde. När en anställd känner stöd från enbart andra medarbetare så var effekten av 

transformellt ledarskap starkt i engagemang, men inte på rollklarhet. Detta medför att det 

transformella ledarskapet kan fylla en essentiell funktion för att en anställd ska känna sig trygg 

och veta sin roll på jobbet.  

Avslutningsvis diskuterar Tafvelin, Hyvönen, Westerberg (2014) att det bör ligga i tiden 

att fråga sig vilken ledarstil som behövs i dagsläget inom socialtjänsten, hittills har majoriteten 

av forskningen pekat på att det är ledare med mer transformell karaktär som medarbetare 

föredrar. En administrativ och kontrollerande ledare är inte det som föredras, utan en ledare 

med visioner som fungerar som en förebild och väcker genuint intresse och inspiration för sina 

anställda. 

2.2.3 Hinder för transformellt ledarskap i socialtjänsten 

Tafvelin, Isaksson och Westerberg (2018) belyser i sin studie vilka organisatoriska hinder det 

kan finnas för att det transformella ledarskapet ska kunna växa fram. Deltagarna i denna studie 

är chefer inom socialtjänsten som har fått sin första ledarroll. Först har cheferna fått formulera 

en målbild av hur de vill att deras ledarskapsideal ska se ut, sedan har forskarna undersökt hur 

detta ser ut i verkligheten över tid, samt om det finns några organisatoriska hinder och 

motsättningar som kan påverka det personliga idealet. Ett exempel på ett organisatoriskt hinder 
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är “Top down management” dvs en byråkratisk miljö där det kan vara hög arbetsbelastning, 

begränsat inflytande och bristande tid för att göra sitt ideala ledarskap till verklighet. Även om 

det transformella ledarskapet är väl undersökt i många studier är det få som undersökt dess 

antecedenter. Det är praktiskt taget inte klarlagt hur de organisatoriska faktorerna påverkar det 

transformella ledarskapet på gott och ont (Tafvelin, Isaksson & Westerberg, 2018). 

 Genom att studera nyanställda chefer under deras första år som ledare, kartlägger 

studien faktorer som kan hindra det transformella ledarskapets framväxt på arbetsplatsen. Vid 

intervju av chefer om hur de ser på sitt ideal som ledare kunde det identifieras hinder inom 

organisationen som hindrade dem från att uppnå detta ideal. Det visade sig att cheferna strävade 

efter ett transformellt ledarskap, men upplevde att det fanns hinder både inom arbetsmiljön och 

organisationen för att det ideala ledarskapet skulle kunna växa fram. Ett vanlig hinder som 

många respondenter i studien ansåg begränsa ledarskapet var just “top down management” och 

hierarkiskt beslutsfattade. Kontinuerliga förändringar inom en organisation har också 

konsekvenser för ledarskapsbeteende av den anledningen att ledarskapet kan hindras när 

organisationen är i förändring, vilket kan låta motsägelsefullt eftersom transformellt ledarskap 

anses lämpligt för att just uppnå organisationsförändringar (Tafvelin, Isaksson & Westerberg, 

2018). Ledare är dock anställda som drabbas av organisatoriska förändringar själva och kan 

fångas i mitten genom att både försöka genomföra förändringar som efterfrågas av ledningen 

samt säkerställa deras anställdas välbefinnande. Organisatoriska förändringar kan påverka 

förtroendet anställda har för sin chef, eftersom att dessa förändringar kan medföra att 

ledarskapet ställs inför svåra utmaningar. Forskarna nämner avslutningsvis att behovet av 

forskning kring organisatoriska antecedenter är stort, eftersom tidigare forskning vanligen riktar 

sig mot ledaren som individ. 

2.3 Konflikthantering och misskötsamhet i arbetslivet 

2.3.1 Konflikthantering 

Ett populärt område inom forskning om konflikthantering i arbetslivet är ambidextriösa 

organisationer. I detta sammanhang betyder ambidextriös en organisations förmåga att både 

utveckla kärnverksamheten och det operativa arbetet samt att främja innovativt och strategiskt 

arbete för framtida utveckling. Inom organisationsforskning beskrivs dessa två uppgifter 

vanligen som dikotoma och svåra att balansera (Martin, Keller & Fortwengel, 2019). 

Martin, Keller och Fortwengel undersöker i artikeln Introducing conflict as the 

microfoundation of organizational ambidexterity olika former av konflikter som kan resultera 
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av denna spänning mellan operativt och strategiskt arbete. Författarna argumenterar för att 

konflikter på olika nivåer är den viktigaste aspekten av ambidextri och att hanteringen av dessa 

bör prioriteras för att organisationer ska vara framgångsrika med att balansera och utveckla 

både det operativa och strategiska arbetetet. Ambidextri har visats ha positiva effekter på 

organisationers prestationer, vilket har bidragit till det stora intresset för detta ämne. Hur detta 

uppnås i praktiken är dock en fråga som verkar vara svårare att besvara. 

Författarna menar att ambidextri inom organisationer i allra högsta grad bör ses som ett 

socialt fenomen som präglas av interaktionen mellan människor. Detta medför att hanteringen 

av denna spänning mellan operativt och strategiskt arbete bör vara möjlig att påverka av ledning 

och medarbetare inom organisationen i fråga. Konflikter erbjuder många möjligheter till 

utveckling och innovation, detta innebär dock inte att alla former av konflikter främjar detta. 

Martin, Keller och Fortwengel (2019) poängterar att konflikter, oavsett om de är på individ, 

enhet eller organisationsnivå, som centreras kring sakfrågor och arbetsuppgifter kan främja 

kvalitéen på beslutsfattande. Däremot tenderar konflikter av mer emotionell art som centreras 

kring relationer och personer att ha en negativ inverkan. Då konflikter kan vara komplexa och 

innefatta båda aspekter blir hanteringen av dessa en viktig uppgift. Konflikter kan således 

innebära både möjligheter och hinder till utveckling. På organisationsnivå menar författarna att 

konflikter kring sakfrågor kan leda till att en organisations identitet, de normer och värderingar 

som tas för givna, ifrågasättas och i sin tur bli startskottet till drastiska förändringar.  

2.3.2 Misskötsamhet 

Misskötsamhet på arbetsplatsen innebär ur juridisk mening ett avvikande beteende i form av 

exempelvis olovlig frånvaro, olämpligt beteende och stöld från arbetsplatsen (SKL, 2019). 

Huiras, Uggen och McMorris (2000) undersöker eventuella samband mellan 

arbetstillfredsställelse respektive långsiktig dedikering till nuvarande arbete och misskötsamhet 

på arbetsplatsen i studien Career Jobs, Survival Jobs, and Employee Deviance: A Social 

Investment Model of Workplace Misconduct. Analysen bygger på enkätdata från Youth 

Development Study, som genomför återkommande longitudinella enkätundersökningar i 

kommunala skolor i USA (Huiras et al., 2000).  

I tidigare forskning har bakgrundsvariabler såsom kön och ålder visats korrelera med 

misskötsamhet på arbetsplatsen. Män och unga vuxna utövar i högre utsträckning avvikande 

beteende i form av exempelvis stöld från arbetsplatsen än kvinnor och äldre personer, i vissa 

studier har resultatet visat att män utövar nästan dubbelt så mycket avvikande beteende på 

arbetsplatsen (Steinberg, 1982). Huiras, Uggen och McMorris föreslår att en anledning till att 
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yngre personer har visats vara överrepresenterade inom misskötsamhet är att yngre personer i 

högre utsträckning har tillfälliga och tidsbegränsade arbeten. Lojalitet gentemot arbetsgivaren 

samt arbetstillfredsställelse har inom tidigare forskning visats vara kopplat till misskötsamhet 

på arbetsplatsen (Huiras et al., 2000). Resultatet i studien visar ett signifikant negativt samband 

mellan arbetstillfredsställelse och misskötsamhet, samt mellan långsiktig dedikering till 

nuvarande arbete och misskötsamhet. Sambanden visar därmed att högre arbetstillfredsställelse 

respektive långsiktig dedikering till nuvarande arbete innebär mindre förekomst av 

misskötsamhet på arbetsplatsen (Huiras et al., 2000).  

I en systematisk översikt av Götz, Bollman och O’Boyle (2019) kartläggs forskning 

gällande misskötsamhet och avvikande beteende inom arbetslivet i relation till normer. Inom 

interdisciplinär forskning kring arbetslivet har den sociala kontexten visat sig vara en viktig 

faktor för att anställda ska agera enligt organisationens normer och dela de attityder och 

beteenden som förväntas. Därmed har vikten av att organisera de anställda i enheter och mindre 

grupper understrukits och även blivit ett vanligt förekommande arbetssätt, vilket anses främja 

implementering av organisationens normer hos de anställda. Dock när den mindre gruppens 

normer och attityder avviker från organisationens normer kan detta bidra till uppkomsten av 

illojalt samt även illegalt beteende, till följd av att lojaliteten är större gentemot den egna 

gruppen än mot arbetsgivaren. Vidare kan uppfattningar om vilka sociala normer som råder 

inom en organisation variera bland de anställda.  

Götz, Bollmann och O’Boyle redogör för ett exempel på detta från 2013 i Schweiz där 

ett illegalt beteende frodats samt uttryckligen uppmuntrats inom en grupp kollegor. Gruppen 

bestod av en samling börshandlare som hade utnyttjat och manipulerat marknaden och agerat 

illegalt i samband med utländsk valutahandel. En förutsättning för att denna illegala handel 

kunde uppstå och pågå menar författarna vara att lojaliteten var större gentemot kollegorna än 

både klienter och arbetsgivare. 

Grupper med hög autonomi som styr sig själv (self-managing) tenderar att påvisa högre 

grad av avvikande beteende i relation till organisationens normer. Den höga autonomin 

möjliggör för gruppens normer att utvecklas i en annan riktning än organisationens normer. 

Detta beskriver författarna som ett exempel på när enheten som helhet avviker. Därmed betonas 

vikten av att säkerställa att normer inom respektive enhet överensstämmer med organisationens 

övergripande normer, för att de anställda ska agera i enlighet med dessa. Vidare undersöks 

avvikande beteende inom specifika enheter. I en studie från 2013 av anställda vid olika 

kinesiska banker visade resultatet att extrema och svåruppnåeliga mål formulerade av 
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organisationen ledde till oetiskt beteende bland de anställda samt konflikter på arbetsplatsen 

(Götz et al., 2019).  

Transformella ledare kan motverka olika former av avvikande beteende, även passiva 

former av avvikelser såsom tidsstöld. Till exempel har studier visat att ledare som uttrycker hög 

grad av tillit och tro på de anställdas förmåga att fatta egna beslut och arbeta självständigt, 

motverkar indirekt frånvaro hos sina anställda genom att motverka de anställdas cynism 

gentemot arbetet. Ledarskap präglat av hög moral och etik har ett negativt samband med 

avvikande beteende i arbetslivet (Götz et al., 2019). Forskning har även visat att huruvida ledare 

“practise what they preach” är av vikt för att motverka avvikande beteende. Sambandet mellan 

ledare som framhäver särskilda moraliska ideal och själv inte agerar i enlighet med dessa ideal 

menar Götz, Bollmann och O’Boyle har visats vara positivt med avvikande beteende hos de 

anställda. Studien kritiserar det utbredda individfokus inom detta forskningsområde samt att 

normer beskrivs som något enhetligt och allmängiltigt inom en organisation, när dessa kan 

variera inom organisationen. 

2.4 Knowledge management  

2.4.1 Knowledge management och organisatorisk prestanda 

Dagens organisationer är ständigt utsatta för konkurrens, osäkerhet och snabba förändringar i 

näringslivet, mycket på grund av ett högt kunskapsbaserat tempo. Kunskapsrelaterade resurser 

har sedan länge setts som en av de viktigaste resurserna för organisationer att utveckla, då 

organisationers förmåga att skapa, överföra och tillämpa kunskap har visats ha en direkt 

påverkan på organisatorisk prestanda. Olika forskare har undersökt kunskapsprocesser i 

organisationer genom att studera de aktiviteter som är relaterade till knowledge management, 

såsom skapande, delande och användande av befintlig kunskap (Iqbal & Latif, 2019). 

Några av dessa är Iqbal och Latif (2019) som undersöker vilka effekter som knowledge 

management möjliggör i forskningsuniversitet i Pakistan samt om det finns ett direkt samband 

mellan knowledge management och organisatorisk prestanda. Urvalet i studien utgörs av 217 

medarbetare på forskningsuniversitet i Pakistan. Med knowledge management menas således 

hur organisationer arbetar med att hantera sina kunskapsresurser på ett effektivt sätt, något som 

forskare menar vara särskilt viktigt inom utbildningsväsendet. Högskolor och universitet kan 

förbättra undervisningen, forskningen, lärandet samt den övriga verksamheten genom en 

strategisk planering för kunskapshantering. 
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Resultat visar att knowledge management påverkar organisatorisk prestanda både direkt och 

indirekt genom hur organisationer hanteras dess kunskapsresurser i form av intellektuellt 

kapital och förmåga till innovation. Resultatet visar även att ledarskap är en faktor som påverkar 

kunskapsprocesser inom en organisation, genom att ledarskap påverkar hur kunskapsresurser 

tas tillvara. Detta kan bland annat ske genom att det formuleras tydliga mål och strategier kring 

knowledge management samt att värderingar kopplat till knowledge management förmedlas 

inom organisationen. Författarna argumenterar för att administrativ personal vid 

forskningsuniversitet bör arbeta aktivt och strategiskt med frågor gällande knowledge 

management och att detta i sin tur förbättrar organisatorisk prestanda (Iqbal & Latif, 2019).  

2.4.2 Organisatorisk prestanda genom struktur och management 

Flera forskare har kommit fram till att chefer som arbetar i komplexa miljöer tenderar att 

fokusera på olika delar för att hantera ett problem (Jaaron & Backhouse, 2016). Helt enkelt att 

man löser problem stegvis i processer och arbetar med ett område i taget. För att effektivisera 

detta arbetssätt kan Vanguard-metoden användas för att skapa struktur i delmomenten och 

främja organisatoriskt lärande.  

Grundprinciperna i Vanguard-metoden menar Jaaron och Backhouse går ut på att 

anpassa verksamheten utifrån kundens önskemål och krav. För att kunna praktisera dessa krav 

är självstyrande arbetslag en av grundförutsättningarna för Vanguard-metoden, där chefen 

fungerar som support och stöd i processen. Sett ur ett chefsperspektiv skapar Vanguard-

metoden därmed ett arbetsklimat där chefen kan fungera mer som en coach och stödja sina 

medarbetare, istället för att ha en kontrollerande roll. Medarbetare utbildas i denna modell till 

att ta reda på varför ett misslyckande uppstår i arbetet, vilket skapar förutsättningar för att 

medarbetarna själva ska finna orsaken till problemet och lösa det.  

Vidare menar forskarna att genom att utveckla en organisation enligt detta sätt skapas 

en mer samspelt arbetsmiljö mellan medarbetare och chefer. Genom att medarbetare får 

möjligheten att hantera problem långsiktigt så skapas kunskap som sitter kvar i organisationen 

och bygger en kärna. Jaaron & Backhouse (2016) menar att just möjligheten för medarbetare 

att arbeta i ett öppet klimat och kommunicera sina problem är avgörande för att kunna ha en 

stark överlevnadsförmåga när arbetsmiljön förändras. Syftet med studien var att undersöka om 

Vanguard-metoden bidrog till att utveckla ett långsiktigt lärande snarare än att arbeta med 

kortsiktiga lösningar i en organisation, och det övergripande resultatet pekar på att Vanguard-

metoden korrelerar positivt med att skapa ett arbetsklimat som lever upp till långsiktigt lärande, 

främst för bidraget till att modellen skapar en markant bättre systematisk verksamhet. En annan 
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bidragande orsak till att detta långsiktiga lärande blir implementerat i verksamheten är att de 

anställda uppmanas att aktivt söka systemfel tillsamman med sina kollegor och arbeta i en 

gemensam laganda på ett starkare sätt. En specifik styrka genom att arbeta tillsammans i 

enlighet med Vanguard-metoden är att de anställda förväntas tänka och analysera tillsammans 

med utgångspunkten att förstå “varför” ett misslyckande har skett (Jaaron & Backhouse, 2016).  

2.5 Sammanfattning forskningsöversikt 

Sammanfattningsvis indikerar forskningen att ledaren är viktig och påverkar gruppens 

välmående och engagemang samt prestation på arbetsplatsen. Det transformella ledarskapet har 

visat sig ha positiva effekter på en arbetsgruppers välmående och prestation på arbetsplatsen. 

Ledaren har därmed en viktig position i verksamheter och sätter tonen på arbetsplatsen. Utifrån 

den forskning som presenterats bör organisationer arbeta aktivt för att medarbetare ska 

bibehålla lojalitet och engagemang gentemot arbetsgivaren och arbeta i enlighet med 

arbetsgivarens mål och riktlinjer för att motverka misskötsamhet. Mål och visioner är även en 

framgångsfaktor gällande arbete med kunskapsutveckling inom en organisation och i detta har 

ledarskap visats spela en viktig roll. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Det teoretiska perspektivet i denna uppsats utgörs av en kombinerad teoriansats av transformellt 

ledarskap och knowledge management. I detta avsnitt följer en beskrivning av de respektive 

teorierna samt en sammanfattande beskrivning kring hur dessa teorier bildar en kombinerad 

teoretisk ansats.  

3.1 Transformellt ledarskap 

Det transformella ledarskapet bygger på starka övertygelser och långsiktiga mål och ses ibland 

som synonymt med karismatiskt eller visionärt ledarskap. Den transformella ledaren beskrivs 

vanligen som karismatisk, kontaktskapande och inspirerande, vilket i sin tur uppmuntrar 

följeslagarna till att vilja utvecklas och prestera sitt allra yttersta (Northouse, 2010). Northouse 

beskriver transformellt ledarskap som en process som förändrar människor. Exakt vad denna 

process innefattar finns det omfattande forskning och vetenskapliga artiklar som försöker ge 

svar på. I detta avsnitt lyfts några centrala aspekter av det transformella ledarskapet som bedöms 

vara relevanta för denna uppsats. Detta avsnitt bör därmed inte ses som en heltäckande 

beskrivning av det mångfacetterade transformella ledarskapet.  
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Teorin om transformellt ledarskap introducerades av Burns, som studerade politiska ledare i 

USA och menade att ledarskap kan delas in i två dikotoma kategorier, där transformellt 

ledarskap utgör idealet som ledare bör sträva efter (Tafvelin, 2013). Det transformella 

ledarskapet är mål- och värderingsorienterat, och kan beskrivas som ett moraliskt präglat 

ledarskap då följeslagarnas intressen går före ledarens intressen. Den transformella ledaren är 

en del av gruppen och visioner för arbetet formuleras gemensamt. Genom att lyfta fram 

följeslagarnas intressen och sträva mot att tillgodose dessa, snarare än att enbart tillgodose egna 

intressen, uppmuntras gruppen till att arbeta mot den gemensamma visionen samt att prestera 

över förväntan (Tafvelin, 2013).  

Northouse (2010) föreslår att det transformella ledarskapets popularitet bland såväl 

forskare som praktiker beror på att ledarskapsstilen lämpar sig väl för dagens föränderliga 

arbetsmarknad, där arbetsgrupper behöver stärkas och inspireras till att prestera även när 

omständigheterna och framtiden är osäker. Sammanfattningsvis betonar Northouse förmågan 

till att kunna inspirera sina följeslagare vara central inom transformellt ledarskap.  

Motpolen till det transformella ledarskapet menar Tafvelin (2013) vara det 

transaktionella ledarskapet, vilket präglas av ett utbyte mellan ledare och följeslagare. Till 

skillnad från det värderingsstyrda ledarskapet som bygger på en gemensam vision, bygger 

transaktionellt ledarskap på att följeslagare motiveras till arbete och engagemang genom olika 

former av belöningar, såsom högre lön, större inflytande eller beröm. Utbytet som präglar 

relationen mellan ledare och följeslagare varar till dess att belöningen är utfärdad. Northouse 

(2010) lyfter även fram effekten ledarstilarna har på följeslagarnas prestation som en viktigt 

aspekt som särskiljer dem från varandra. Genom att motivera följeslagarna till att göra sitt 

yttersta, till att fortsätta utvecklas och inte enbart nöja sig med att nå målen, har det 

transformella ledarskapets visats ha en större effekt på prestation än det transaktionella 

ledarskapet.  

Burns är en viktig föregångare för dagens ledarskapsteorier och hans teori om 

transformellt ledarskap är den som fått störst spridning inom forskningsfältet och har i sin tur 

gett upphov till en rad andra ledarskapsteorier. En forskare som utvecklat Burns teori är Bass, 

som har utgått från det transformella och transaktionella ledarskapet, men till skillnad från 

Burns ser Bass inte dessa två som motsatser, där det transformella ledarskapet uteslutande är 

att föredra (Tafvelin, 2013). Bass menar att det transaktionella ledarskapet, i form av belöningar 

som motivator, ingår i det transformella ledarskapet och fyller en viktig funktion. Denna 

uppsats tar avstamp i Bass vidareutveckling av transformellt ledarskap, där det transaktionella 

ledarskapet ses som en del av det transformella ledarskapet snarare än att vara en motpol. 
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Det transformella ledarskapet har visats ha en positiv effekt på en grupps prestation, men hur 

denna process går till behövs mer forskning om. Zhang, Cao och Tjosvold (2011) undersöker 

det transformella ledarskapets effekter på gruppers förmåga att hantera konflikter i en time-lag 

studie av 108 arbetsgrupper. Studien visar att transformellt ledarskap har en positiv effekt på 

gruppers förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt och att detta i sin tur har en 

positiv effekt på gruppens prestation. Detta sker genom att grupper skapar en stark gemensam 

identitet, har öppna diskussioner kring problem och frustrationer samt kommer på lösningar 

som gynnar gruppen. Vidare föreslår forskarna att genom att undersöka konflikthantering hos 

transformella ledare möjliggörs studier av det transformella ledarskapet och dess effekter i 

praktiken.  

3.2 Knowledge management 

I nedanstående stycken så ges först en övergripande bild av knowledge management som är ett 

brett paraplybegrepp som innehåller bland annat kunskapsöverföring och teorin organisatorisk 

kunskap. Sedan beskrivs kunskapsformerna explicit och implicit kunskap, följt av 

“kunskapsspiralen” som beskriver hur explicit och implicit kunskap skapas och implementeras 

i en organisation. Avslutningsvis beskrivs hinder för kunskapsöverföring.  

3.2.1 Knowledge management & organisatorisk kunskap  

Knowledge management är ett paraplybegrepp som växte fram på 1990-talet, det är ett brett 

begrepp som handlar om hur kunskap styrs i en organisation vare sig det handlar om det sociala 

eller teknisk lagring av kunskap (Jonsson, 2012). Sett till vår uppsats kommer vi titta på hur 

kunskapsöverföringen går till, vilket alltså ingår i paraplybegreppet knowledge management. 

Ett vanligt mantra inom knowledge management är att man vill säkra och lagra kunskap inom 

en organisation, det vill säga att ur det individuella fånga upp och dela den inneboende 

kunskapen till organisationen. Detta för att kunskapen inte ska försvinna när en medarbetare 

lämnar organisationen. Samtidigt bör det belysas att knowledge management är ett brett område 

och kan tendera till att handla om allt och ingenting. Jonsson (2012) förklarar att begreppet är 

brett och syftet kan ha väldigt olika innebörder om man pratar om sociala interaktioner eller 

databaser där det i båda fallen alltså handlar om att lagra, säkra och sprida kunskap.   

Sett till denna uppsats kommer vi undersöka hur kunskapsöverföringen går till utifrån 

teorin organisatorisk kunskap. Organisatorisk kunskap betraktas som en teori inom knowledge 

management som är applicerbar i olika fält, i denna uppsats fokuseras på kunskapens strategiska 

betydelse. Att studera organisatorisk kunskap handlar om att titta på hur grupper inom ett fält 
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hanterar delade värderingar, beteenden och rutiner som tillsammans lägger en kärna för 

organisationen. Organisatorisk kunskap går därmed att ta fasta på genom att titta på vad som 

sägs och görs inom en organisation (Jonsson, 2012).  

3.2.2 Explicit och implicit kunskap 

För att förklara praktiskt hur kunskap styrs i sociala interaktioner beskriver Jonsson (2012) 

begreppen implicit kunskap och explicit kunskap. Implicit kunskap handlar om kunskap som 

är svår att förklara hur den går till. Ett enkelt exempel på denna kunskap är att cykla, det är en 

handling som bara sker och det är svårt för utföraren att bryta ner handlingen i detalj och 

förklara hur man gör. Ett annat exempel kan vara att baka ett gott bröd där det krävs en känsla 

som inte går att förklara i detalj, vissa brukar relatera den implicita kunskapen som en 

“magkänsla” något som en individ har svårt att definiera i ord. Som till exempel med 

brödbakning, så krävs det övning i hur ett gott bröd ska bakas och erfarenhet kring hur mycket 

degen måste knådas, likaså som det krävs träning och erfarenhet att lära sig att cykla. Även om 

man skulle läsa en manual för hur det tekniskt går till att cykla så kommer man högst troligt att 

ramla och slå sig första gången man prövar. Explicit kunskap kan enkelt förklaras som 

motsatsen till implicit, det vill säga kunskap som går att dokumentera i manualer och 

instruktionsböcker.  

3.2.3 Kunskapsspiralen 

Jonsson (2012) beskriver SECI-modellen (även kallad kunskapsspiralen), som en central 

modell i organisatorisk kunskap. Kunskapsspiralen kan kortfattat beskrivas i fyra steg som likt 

en spiral går in i varandra och tillsammans implementerar kunskap in i en organisation, de olika 

stegen i modellen skapar en tydlighet kring relationen mellan en individs kunskap kontra 

organisationen. Med hjälp av modellen kan även eventuella brister i kunskapsöverföringen 

upptäckas.  

De fyra stegen faller i ordningen: Från implicit kunskap till implicit kunskap. Det första 

steget innebär socialisering, hur individer överför implicita kunskaper mellan varandra, ett 

exempel på detta är mästare-lärningsmetoden, att gå bredvid och lära sig arbetsuppgifterna. I 

det andra steget implicit kunskap till explicit kunskap så sker en externalisering, det vill säga att 

kunskap sprids till andra för att ny kunskap ska kunna uppstå, att artikulera implicit kunskap 

till explicita färdigheter. I det tredje steget från explicit kunskap till explicit kunskap så sker en 

kombination, denna fas syftar till att slå ihop olika enheter av explicit kunskap, ett exempel på 

detta kan vara att bygga upp en databas. Slutligen så innebär det fjärde steget från explicit 
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kunskap till implicit kunskap att implementera kunskapen i verksamheten, att få kunskapen att 

bli en del av organisationens arbetssätt, kultur och inre kärna. Kunskapsspiralen används främs 

för att beskriva hur organisatorisk kunskap uppstår, men kan även användas till 

kunskapsöverföring och är användbar till att illustrera och skapa en tydlig bild av vilka metoder 

och verktyg som det finns att tillgå för en organisation (Jonsson, 2012).  

3.2.4 Hinder för kunskapsöverföring  

Några vanliga orsaker till att kunskapsöverföring hindras inom en organisation menar Jonsson 

(2012) vara tidsbrist samt bristande insikt kring kunskapsprocesser. Det är grundläggande för 

en organisation att ha motiverade medarbetare som vill överföra kunskap och ta del av en kultur 

för kunskapsöverföring. Det är också viktigt att medarbetarna befinner sig i en öppen och platt 

organisation där cheferna med uppmuntrande anda får medarbetarna att kunna följa 

kunskapsflöden. Några av de hinder som även har definierats på individnivå är bristande 

förståelse kring vem som behöver vilken form av kunskap och att inte ha möjlighet att diskutera 

detta med varandra på grund av tidsbrist. Vidare menar Jonsson (2012) att ett vanligt hinder för 

kunskapsöverföring är rädsla inför eget initiativtagande på grund av hierarki och 

statusskillnader. Sett till organisationen kan vanliga hinder vara brister i ledarskap gällande att 

kommunicera behovet av kunskapsöverföring, samt bristande strategier för 

kunskapsöverföring. Jonsson (2012) betonar vikten av att formulera mål och strategier för hur 

kunskapsöverföring praktiskt ska gå till i det vardagliga arbetet.  

3.3 Sammanfattning teoretiska utgångspunkter 

Syftet med uppsatsen är att utveckla kunskap om konflikthantering med inriktning mot 

misskötsamhet ur ett ledarskapsperspektiv. Det transformella ledarskapets teoretiska 

utgångspunkt fungerar här som ett verktyg för att analysera ledarskap vid konflikthantering med 

inriktning mot misskötsamhet. I uppsatsen tillämpas därmed ett top-down perspektiv genom att 

närma sig undersökningens ämne från ett ledarskapsperspektiv. Med en teori om 

kunskapsöverföring möjliggörs förståelse av kunskap som kan identifieras vid 

konflikthantering med inriktning mot misskötsamhet. 
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4. Metod 

Syftet med uppsatsen är att utveckla kunskap om konflikthantering med inriktning mot 

misskötsamhet ur ett ledarskapsperspektiv. Den kunskapsteoretiska ståndpunkten är 

tolkningsinriktad, då HR-chefernas förståelse och uppfattningar kring ämnet är det som 

undersöks samt tolkningen av dessa uppfattningar (Bryman, 2011). Teorin har till viss del varit 

styrande för forskningsfrågorna samt för de teman som intervjufrågorna formulerades utifrån. 

Den insamlade empirin har sedan analyserats utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkter. 

4.1 Metod för datainsamling 

Metoden i denna uppsats var en intervjustudie. Intervjuerna i uppsatsen var semistrukturerade, 

vilket innebär att det finns en viss struktur och ordningsföljd som är bestämd på förhand och 

där kopplingen till undersökningens teman är tydlig (Bryman, 2011). Då vi ansåg oss ha ett 

tydligt fokus med vårt ämne bedömde vi att semistrukturerade intervjuer var lämpligt för att få 

svar på våra frågor.  

En intervjuguide formulerades på förhand med olika frågor kopplat till undersökningens 

teman; ledarskap, konflikthantering med inriktning mot misskötsamhet och kunskap vid 

konflikthantering (se bilaga 2). Teman och intervjufrågor utformades utifrån de teoretiska 

utgångspunkter som ligger till grund för uppsatsen, bestående av transformellt ledarskap och 

knowledge management. Intervjuguiden innehöll 13 intervjufrågor, någorlunda jämnt fördelade 

kring undersökningens teman. Vi var noga med att inte formulera ett för stort antal frågor till 

intervjuguiden för att ha utrymme till att utveckla de ämnen informanten lyfte på plats (Alvehus, 

2013). Semistrukturerade intervjuer medför ett visst mått av ordning, samtidigt menar Bryman 

att intervjuprocessen präglas av flexibilitet. Vi valde att följa ordningsföljden i intervjuguiden, 

även i de fall då en fråga delvis redan blivit besvarad då detta sågs som en möjlighet för 

informanten att tillägga saker i sitt svar.  

Intervjufrågorna var öppna för att informanten skulle ges möjlighet att själv lyfta det 

informanten anser vara viktigt kring varje tema. Ett antal uppföljningsfrågor formulerades 

därmed på förhand som stöd vid intervjuerna för att få utvecklade svar (se bilaga 2). Genom att 

lägga upp intervjuerna så kunde informanten lyfta det informanten själv ansåg vara viktigt kring 

varje tema och vi kunde ställa följdfrågor om det som informanten berättat för att få svar på 

våra forskningsfrågor (Alvehus, 2013; Kvale & Brinkmann, 2009).  
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4.2 Urvalsprocess 

I uppsatsen intervjuades HR-chefer inom offentlig sektor, vilket medförde att uppsatsen fick ett 

kombinerat chefs- och HR-perspektiv på konflikthantering med inriktning mot misskötsamhet, 

något som bedömdes vara relevant för vårt ämne. HR-chefer antogs kunna besvara 

intervjufrågorna både utifrån sin roll som chef och utifrån sin roll som HR-anställd. Det 

framgick dock under intervjuerna att det varierade bland informanterna huruvida de har 

personalansvar i sin chefsroll, vilket medför att vissa informanter enbart besvarade frågorna 

kring ledarskap från ett indirekt perspektiv, då dessa agerar stöttande mot chefer kring 

ledarskapsfrågor och inte utövar eget ledarskap mot en egen arbetsgrupp. Även de HR-chefer 

med personalansvar reflekterade kring ledarskapet generellt i organisationen och utifrån vad de 

ser hos verksamhetchefer, och inte enbart utifrån det egna ledarskapet. Detta medför att det 

kombinerade chefs- och HR-perspektivet inte var lika framträdande som förväntat, vilket kan 

tyda på att det är enklare att reflektera kring andra chefers ledarskap än det egna.   

 I uppsatsen tillämpades ett målinriktat urval då informanterna valdes på basis att de 

antogs kunna bidra med relevant information kopplat till forskningsfrågorna (Bryman, 2011). 

Vi kontaktade 15 HR-chefer och sex av dessa tackade ja till att ställa upp på en intervju. 

Majoriteten av HR-cheferna i urvalsgruppen var kvinnor vilket medför en majoritet av 5 

kvinnor i uppsatsen. Cheferna kontaktades i huvudsak via mail, någon enstaka via telefon när 

ingen mailadress kunde hittas. Samtliga informanter är således HR-chefer inom offentlig sektor 

i två städer i mellansverige. Cheferna är verksamma inom en rad olika yrkesområden, såsom 

vården, utbildning och kultur. Ingen avgränsning kring verksamhetsområde har därmed gjorts 

då detta inte ansågs vara relevant i relation till forskningsfrågorna. Däremot intervjuades enbart 

HR-chefer inom offentlig sektor för att avgränsa urvalsgruppen något.  

Efter att vi genomfört de inplanerade intervjuerna ansåg vi att vi hade nått en teoretisk 

mättnad då liknande områden upprepades i utsagorna och vi gjorde bedömningen att tillräckligt 

med material hade samlats in för att arbeta vidare med i relation till forskningsfrågorna 

(Bryman, 2011). Vidare ansågs tidsaspekten i arbetet begränsa möjligheten till att genomföra 

ytterligare intervjuer.  

4.3 Tillvägagångssätt 

Sex personliga intervjuer bokades in på informanternas respektive arbetsplats, detta för att 

informanterna skulle känna sig bekväma och bekanta med platsen. Efter att intervjuerna hade 

bokats in skickade vi ut ett informationsbrev (se bilaga 1) kring uppsatsens syfte samt etiska 

ställningstagande gällande hantering av intervjumaterialet. I brevet framgick vårt önskemål om 
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att spela in intervjuerna, något informanterna uppmanades att ta ställning kring på förhand för 

att vi skulle kunna förbereda oss därefter.  

Genom att spela in intervjuerna var förhoppningen att vi skulle kunna fokusera på det 

som sas under intervjun och få med viktiga detaljer såsom kroppsspråk, utan att samtidigt 

behöva föra anteckningar och riskera att bli distraherade (Bryman, 2011). Samtliga intervjuer 

spelades in och det inspelade materialet användes sedan till att transkribera intervjuerna. Då 

inspelning av intervjuer kan ha en negativ påverkan på hur öppen informanten känner sig 

bekväm med att vara (Alvehus, 2013), poängterades återigen vid intervjutillfället att syftet med 

inspelningen enbart är för att underlätta transkriptionen.  

Intervjuerna varade ca 30 minuter. Några chefer uttryckte på förhand att de hade 

begränsat med tid, vilket medförde att längden på intervjuerna varierade mellan olika 

informanter. Bryman (2011) menar att det är viktigt att intervjuerna genomförs i en miljö där 

risken för störningar är liten, i form av buller och andra människor som kan höra vad 

informanten berättar. Alla intervjuer utom en genomfördes i ett avskilt kontor- eller mötesrum. 

En intervju genomfördes i ett allmänt fikarum på informantens arbetsplats, något informanten 

uttryckte sig vara bekväm med. Detta kan ändock ha haft viss påverkan på intervjuns innehåll 

då fler medarbetare fanns på plats.  

Kvale och Brinkmann (2009) poängterar att en viktig aspekt att ta hänsyn till vid 

genomförande av intervjuer är maktasymmetrin mellan forskare och informant. 

Maktförhållandet uttrycks bland annat genom att forskaren är den som på förhand har läst på 

om ämnet och är den som bestämmer vilka frågor som ska besvaras, samt sitter på 

tolkningsföreträde kring det som informanten berättar under intervjun. Några åtgärder vidtogs 

därmed för att försöka hantera denna maktasymmetri. Vid kontakt med möjliga informanter 

poängterades att det var ett intresse av ämnet och en önskan att vilja lära sig mer som var 

anledningen till intervjuerna, för att påvisa att vi är nyfikna studenter snarare än granskande 

experter. Förhoppningen med detta var att inte avskräcka cheferna till att vilja ställa upp.  

Under intervjuerna uppmuntrades informanterna till att utveckla sina svar genom 

uppföljningsfrågor som nickningar och och instämmande “mm”, något Kvale och Brinkmann 

(2009) menar ibland kan vara tillräckligt för att en informant ska känna sig manad att fortsätta 

sin utsaga. Då vissa intervjufrågor var väldigt öppna, såsom “Hur ser du på ledarskap i din roll 

som HR-chef?” gjordes bedömningen att ett aktivt lyssnande var viktigt för att uppmuntra 

informanten att “våga” berätta från sitt perspektiv, utan att vara insatt i vad vi söker efter med 

den öppna frågan. Vidare bedömde vi att det var viktigt att vi båda deltog i intervjun och agerade 
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intervjuare, så att ingen enbart skulle agera observatör. En tyst observatör ansåg vi kunde skapa 

osäkerhet hos informanten och en känsla av att bli bedömd. 

Vår strävan vid planering och genomförande av intervjuerna var att intervjutillfället 

skulle vara en positiv upplevelse för informanten genom att få delge sina erfarenheter och 

uppfattningar till två personer som uttryckt sitt intresse i ämnet (Kvale & Brinkmann). Varje 

intervju avslutades med frågan om informanten vill tillägga något, för att runda av samtalet och 

ge informanten möjlighet att säga något avslutande. 

4.4 Databearbetning och analysmetod 

Transkribering av intervjuerna påbörjades direkt efter avslutad intervju för att minnet av 

intervjun skulle vara färskt och därmed underlätta förståelsen av det som framkommit i 

intervjun, både vad informanten berättat samt hur något hade delgetts (Kvale & Brinkmann, 

2009). Transkriptionen av intervjuerna genomfördes i enlighet med Linells (1994) krav på 

autenticitet och läsbarhet. Med autencitet menas att intervjuutsagorna ska formuleras på sådant 

vis att den muntliga framställningen framgår i materialet och ska därmed inte omvandlas helt 

och hållet till skriftspråk. Med läsbarhet menas att transkriptionen ska vara överskådlig och 

möjlig att läsa som en slags text. Detta medför, trots kravet på autenticitet, att vissa ändringar 

får göras för att transkriptionen ska bli lättare att läsa och begripa. Vid transkription av de 

inspelade intervjuerna uteslöts därmed ord såsom “Eh” och “Hm”, men formulerades i övrigt 

ordagrant. Gällande de citat som presenteras i resultatdelen har vissa ändringar i formuleringar 

gjorts för att öka läsbarheten, såsom exkluderande av överdrivet användande av orden 

“Liksom” och “Ju”. Dessa ändringar har genomförts med hänsyn till att citaten ska bibehålla 

sin autenticitet och muntliga framställan. 

Metoden som användes för att analysera intervjutranskriptionen var tematisk analys, en 

metod som bedömdes vara lämplig för att identifiera mönster och områden i våra data (Clarke 

& Braun, 2006). Första steget var att bekanta sig med empirin genom att läsa igenom 

transkriptionen och notera intressanta aspekter i relation till forskningsfrågorna. Därefter 

påbörjades kodning av materialet, vilket innebär att meningar och stycken tillskrivs olika koder 

som sammanfattar innehållet i texten. Sedan sammanställdes alla koder i respektive 

intervjutema för att kunna undersöka dessa och identifiera olika relationer och aspekter i 

koderna. Koderna sorterades in i olika grupper som sedan kunde bilda områden. Dessa områden 

granskades därefter vid genomläsning av materialet för att säkerställa att dessa var relevanta i 

relation till forskningsfrågorna samt var tydligt åtskilda från varandra.  
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4.5 Reliabilitet och validitet 

Det råder en diskussion huruvida begreppen reliabilitet och validitet lämpar sig för kvalitativa 

undersökningar, då begreppen är sprungna ur en kvantitativ forskningstradition där frågan om 

mätinstrumentets förmåga att mäta den yttre, oberoende verkligheten är central (Alvehus, 

2013). I detta avsnitt tillämpas begreppen reliabilitet och validitet för att diskutera 

undersökningens kvalité under alla dess stadier, utifrån en förståelse att den verklighet som 

framkommer i intervjumaterialet inte är oberoende från intervjusituationen och inte heller 

strävar efter att vara det.  

Med reliabilitet avses undersökningens tillförlitlighet och replikerbarhet, såsom om 

informanterna ändrar sina svar eller om svaren varierar beroende på vem som intervjuar (Kvale 

& Brinkmann, 2009). För att stärka undersökningens reliabilitet formulerade vi öppna frågor. 

Ledande frågor kan skada reliabiliteten till följd av att frågan leder in informanten på ett särskilt 

spår. Vidare handlar reliabilitet vid intervjuer om huruvida en informant kommer ändra sina 

svar under en och samma intervju eller om intervjun skulle upprepas med en annan intervjuare. 

Detta menar dock Kvale och Brinkmann bör hanteras med viss försiktighet då motsägelsefulla 

svar eller en tendens att ändra sig i en fråga snarare kan vara talande för komplexa frågor utan 

enkla svar och inte nödvändigtvis är ett tecken på bristande reliabilitet.  

Innan vi började genomföra intervjuer bestämdes vem som ansvarade för vilket tema 

under intervjuns gång. Intervju är en form av samtal och kan därmed inte förväntas att 

genomföras exakt likadant varje gång, men genom att samma person ansvarade för sitt område 

ansåg vi att reliabiliteten och kvalitéen kunde stärkas något till följd av en tydlig 

ansvarsfördelning vid intervjutillfället. Ansvarsfördelningen hindrade dock inte den andra 

personen från att ställa följdfrågor när det ansågs vara lämpligt, för att säkerställa att viktiga 

ämnen och trådar under intervjun fångades upp och inte förbisågs.  

Båda deltog således vid varje intervjutillfälle för att underlätta förståelse och 

transkribering av intervjumaterialet och för att börja bekanta oss med empirin. Kontext är en 

viktig del av både intervjusituationen och innehållet i utsagorna och genom att båda närvarade 

skapades en större förståelse kring detta. Vid kodning och tematisering av intervjumaterialet 

granskade vi varandras kodningar för att säkerställa samstämmighet kring den tolkning som 

gjorts. I de fall en kodning uppfattades som långsökt eller missvisande diskuterades detta och 

kunde resultera i alternativa tolkningar (Kvale & Brinkmann).  

Validitet brukar vanligen beskrivas som huruvida man undersökt det man avsett att 

undersöka. I kvalitativa undersökningar menar Kvale och Brinkmann (2009) att frågor om 

tolkning och analys blir viktiga och om de tematiseringar som genomförts är giltiga. En tolkning 
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som inte kan motiveras eller härledas ur det empiriska materialet på ett tillfredsställande sätt 

kan sägas skada undersökningens validitet. Tolkningarna ska argumenteras för med hjälp av 

den teori som ligger till grund för undersökningen. Detta menar Alvehus (2013) är en form av 

hantverksvaliditet, vilket precis som namnet antyder handlar om hantverket som 

undersökningen bygger på. Arbetet ska präglas av transparent metodik och i alla de val och 

tolkningar som görs ska rimligheten i dessa ifrågasättas.  

 Transparens kring metoden menar Kvale och Brinkmann vara en viktig aspekt av både 

reliabiliteten och validiteten, därmed presenteras stegen och de beslut som tagits i 

undersökningen på ett utförligt sätt. För att stärka undersökningens validitet och uppnå kravet 

på transparen presenteras citat ur intervjuutsagorna i samband med analys utifrån teorin, för att 

läsaren ska bli införstådd i vilken empiri den teoretiska tolkningen har grundats i. Alvehus 

(2013) menar att transparens är en grundläggande förutsättning för att en undersökning ska 

kunna påvisa huruvida resterande kvalitetskrav är uppnådda.  

4.6 Etiska överväganden 

Uppsatsen har genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer 

gällande forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Dessa principer är:  

Informationskravet - Undersökningens deltagare ska informeras om syftet med studien,  

hur studien genomförs samt eventuella risker. Deltagarna ska även informeras om att 

deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst under studien. Nästa princip är 

Samtyckeskravet - Undersökningens deltagare bestämmer själva över sitt deltagande och har 

rätt att avbryta sin medverkan utan påföljande negativa konsekvenser. Samtycke till medverkan 

i studien ska ska inhämtas från deltagarna. En annan forskningsetisk princip är 

Konfidentialitetskravet - Uppgifter om undersökningens deltagare, såsom personuppgifter, ska 

hanteras med konfidentialitet för att skydda deltagarna från att bli identifierade av utomstående. 

De uppgifter som inkluderas i rapporten ska vara avidentifierade och inte vara möjliga att 

härleda till enskilda människor. Den sista principen är Nyttjandekravet - De uppgifter som 

inhämtas från undersökningens deltagare får enbart användas i forskningssyfte och får inte 

utlånas till aktörer med andra syften, såsom kommersiellt bruk.  
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4.7 Metoddiskussion 

En vanlig kritik mot intervju är att det som informanten uttrycker i intervjun kan tendera att ses 

som ett direkt uttryck för vad informanten gör i praktiken (Alvehus, 2013). Intervjudata bör 

därmed hanteras med viss försiktighet, då det är svårt för forskaren att avgöra huruvida det som 

uttryckts vid intervjuerna återspeglar den faktiska verkligheten utanför intervjutillfället. Med 

dessa brister i åtanke kan kvalitativa intervjuer ändå generera intressant data kring människors 

synsätt och uppfattningar kring olika fenomen och företeelser.  

Syftet med denna undersökning är att utveckla kunskap om konflikthantering med 

inriktning mot misskötsamhet ur ett ledarskapsperspektiv. Därmed bedömdes intervjuer med 

HR-chefer vara en lämplig metod för att undersöka hur dessa ser på ledarskap och 

konflikthantering med inriktning mot misskötsamhet. Sex stycken intervjuer genomfördes 

vilket ansågs vara tillräckligt då teoretisk mättnad uppnåddes. Bryman (2011) menar att antalet 

intervjuer som behöver genomföras för att uppnå teoretisk mättnad stiger i takt med 

omfattningen av en studie och utifrån eventuella jämförelser som behöver göras mellan grupper 

för att besvara forskningsfrågan. Till exempel om vi hade velat jämföra chefers och 

medarbetares syn på ledarskap och konflikthantering hade antagligen sex intervjuer inte varit 

tillräckligt för att uppnå en teoretisk mättnad.  

Den ursprungliga idéen var att intervjua verksamhetschefer inom vården och att 

genomföra en intervju med en HR-anställd i form av en “expertintervju” för att kunna spegla 

verksamhetschefernas intervjuutsagor mot ett HR-perspektiv, vars arbete bland annat innebär 

att stötta chefer i olika personalfrågor. Då vi stötte på problem med att få tillträde till vårdchefer 

samt tillstånd att genomföra intervjuer, valde vi istället att enbart intervjua HR-chefer. Detta 

medförde att uppsatsen ändå fick ett kombinerat HR och chefsperspektiv i linje, vilket 

genererade intressanta data i relation till uppsatsens syfte. Dock innebar denna omställning att 

vi fick begränsa oss till att genomföra sex intervjuer utifrån tidsaspekten för uppsatsen. 

I intervjuerna framgick att informanternas syn på intervjufrågorna varierade utifrån 

vilken verksamhet de arbetade inom. Vissa aspekter inkluderas i resultatet, såsom 

kommunikation i vården och styrning inom det konstnärliga fältet, men en fördjupad analys 

kring HR-chefernas respektive verksamhetsområde ansågs inte vara möjligt till följd av 

uppsatsens omfattning och tidsbegränsning. Fokus har därmed varit att identifiera gemensamma 

områden i informanternas utsagor.  
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Vår utgångspunkt var att formulera öppna intervjufrågor för att inte styra in informanten på ett 

särskilt spår. Vissa intervjufrågor kan dock ha varit för öppna då informanterna återkommande 

behövde förtydliganden, vilket medförde att vi ändå kan ha styrt in informanterna på särskilda 

spår genom våra förtydliganden. De öppna intervjufrågorna kan även ha skapat viss osäkerhet 

hos informanten. Flera informanter kunde inleda sina svar med “Oj, vilken svår fråga…” och 

upplevas som lite ställda av frågan, men trots detta hade de i regel utförliga svar på våra frågor.  

En intervju genomfördes i ett allmänt fikarum vilket informanten upplevde sig vara 

bekväm med, men detta kan ändå ha haft viss inverkan på innehållet i intervjun. Vi som 

intervjuade noterade i efterhand att vi upplevde vissa svårigheter med att helt och hållet ignorera 

medarbetarna i omgivningen. Rummet fylldes gradvis på med fler människor under intervjun 

vilket skapade en känsla av att inte vilja hålla på längre än nödvändigt och störa medarbetarnas 

fikapaus. Transkriptionen av denna intervju var även något svårare till följd av ljud och brus i 

omgivningen, vilket medför att vissa nyanser i utsagorna kan ha gått förlorade. Genom att 

transkriptionen genomfördes direkt efter intervjun är förhoppningen att det som kan ha 

försvunnit i inspelningen istället fanns i minnet. Denna erfarenhet gjorde det tydligt att vi kunde 

ha varit tydligare och framfört önskemålet om att utföra intervjun i ett avskilt rum på förhand.  

Intervjuguidens teman utgör rubriker i resultatdelen för att resultatet ska presenteras på 

ett överskådligt sätt i linje med dessa teman som är genomgående i uppsatsen. Under 

intervjuguidens teman finns de områden som identifierades under bearbetningen av materialet 

och utgör således uppsatsens resultat. En svårighet med tematiseringen av materialet var att 

avgöra vilka citat som berörde ledarskap, konflikthantering med inriktning mot misskötsamhet 

respektive kunskap vid konflikthantering. Informanternas svar kunde beröra samtliga teman 

vilket medförde att ett och samma citat kunde illustrera informantens syn på ledarskap såväl 

som konflikthantering. En orsak till detta kan bero på intervjuguidens utformning. Då ledarskap 

var första temat i intervjun är det inte så oväntat att informanterna senare lyfter ledarskap som 

en viktig aspekt vid konflikthantering, då vikten av gott ledarskap precis diskuterats. 

Informanterna informerades inte om kunskapstemat i intervjuguiden på förhand, vilket kan ha 

bidragit till att detta tema genererade svar som i regel uppfattades som spontana och ärliga. 

Detta var inget medvetet beslut men kan ha bidragit till undersökningens reliabilitet.  
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens resultat utifrån de teman som tidigare formulerades och 

som utgör uppsatsen struktur: ledarskap, konflikthantering med inriktning mot misskötsamhet 

och kunskap vid konflikthantering. Inom varje intervjutema presenteras de områden som 

framkommit vid analysen av intervjumaterialet, utifrån de teoretiska utgångspunkterna 

transformellt ledarskap och knowledge management. De citat som presenteras nedan kommer 

inte att kopplas till en specifik informant (Informant 1, Informant 2 osv), detta för att de 

områden som identifierats i materialet ska vara i fokus och inte vilken informant som delgett 

vad. Varje område avslutas med en sammanfattning för att tydliggöra centrala aspekter i 

analysen.  

5.1 Ledarskap 

5.1.1 Ledarskapet som grund 

Ledarskap beskrivs återkommande i intervjuerna som något centralt inom en organisation som 

utgör en viktig grund för verksamheten. HR-cheferna uttrycker kunskap om olika ledarstilar 

och en stor medvetenhet kring vikten av gott ledarskap. Ledarskapet ges därmed en uttalad och 

självklar plats i organisationen. I citatet nedan framkommer att ledarskap diskuteras årligen i 

medarbetarundersökningar och beskrivs som en grundläggande aspekt kopplat till 

medarbetarnas mående och verksamheten i stort.  

 

Jag tror att ledarskapet någonstans är A och O. Nu har vi precis haft årets medarbetarundersökning så 

det är den tiden på året när alla pratar om hur medarbetarna mår och ledarskapsbiten blir så otroligt 

viktig. Det är inte allt, men det är verkligen nyckeln tror jag för att ha en välfungerande verksamhet. 

 

Informanten ovan beskriver hur ledarskap anses vara sammankopplat med hur medarbetare 

mår, vilket kan tolkas som att medarbetarundersökningen även är en form av utvärdering av 

ledarskapet på arbetsplatsen. Northouse (2010) beskriver transformellt ledarskap som en 

process som förändrar människor, vilket kan innebära en mängd olika saker. I ovanstående citat 

framkommer att ledare kan förändra hur människors mår, vilket blir en viktig fråga i 

verksamheten. I ett annat citat framkommer att ledarutveckling anses vara ett uttalat 

utvecklingsområde i organisationen som det arbetas kontinuerligt med samt anses bidra till att 

medarbetare vill stanna kvar på arbetsplatsen. 
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Vi jobbar mycket kring att få fram goda ledaregenskaper hos chefer, det är lite det vi har fokus på nu 

framöver. Vi coachar chefer i deras arbetssätt och försöker få fram goda ledare så att medarbetare vill 

vara kvar. 

 

Ledarskapet beskrivs därmed som en förebyggande faktor för att behålla nöjda medarbetare och 

ett sätt att arbeta med kompetensförsörjning på arbetsplatsen. I citatet ovan lyfts att goda ledare 

som främjar nöjda medarbetare är viktigt, snarare än chefer som enbart levererar mätbara 

resultat. En annan informant beskriver hur bilden av vilket ledarskap som är eftersträvansvärt 

har förändrats över tid och betonar vikten av samarbete i dagens organisationer. 

 

Ledarskap är ett högaktuellt ämne, vi pratar om vilka ledarbeteenden vi vill ha och vad för ledare vi inte 

vill ha. Det har ju förändrats jättemycket över tid, från lite mer hierarkiskt och auktoritärt, till att idag 

är det så komplexa organisationer att en enskild individ inte kan lösa det man står inför själv. Man 

behöver parallellkoppla sina hjärnor med alla möjliga medarbetare på samma nivå, även under, över 

och åt sidan.  

 

Informanten ovan beskriver hur kraven på ledare har förändrats över tid och att ledarskapet bör 

präglas av samarbete snarare än auktoritet. Tafvelin (2013) menar att det transformella 

ledarskapet lämpar sig väl i dagens komplexa organisationer i en föränderlig arbetsmarknad, då 

snabb utveckling och stora förändringar på arbetsmarknaden kan skapa osäkra förutsättningar 

och omständigheter. Kravet på samarbete över gränser kan tolkas som ett tecken på dessa 

föränderliga omständigheter och att detta i sin tur påverkar diskussionen kring vilka ledare som 

medarbetare vill ha. Denna syn på ledarskap uttrycks även genom informanternas tendens att 

separera ledarskap från chefskap. Medan ledarskap beskrivs handla om att skapa relationer och 

förtroende, beskrivs chefsskap vara kopplat till prestation och resultat.   

 

Ledarskap är ju förstås, det är väldigt viktigt, chefskapet det får du på papper med anställningsavtalet 

och det handlar egentligen om att leverera resultat, nå mål och mycket hårdvara. Ledarskapet handlar 

mycket mer om att bygga förtroende, finnas till hands och att skapa trivsel och gemenskap.  

 

Denna beskrivning illustrerar hur ledarskap anses vara fyllt av värderingar kopplat till vad 

ledaren förväntas åstadkomma med gruppen, såsom att skapa trivsel och gemenskap, medan 

chefsskapet beskrivs som enbart inriktat på prestation och resultat. Detta går i linje med det 

transformella ledarskapet som vanligen beskrivs som värderingsorienterat och där 

kontaktskapande med gruppen är en central aspekt (Northouse, 2010). Kontaktskapandet 
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uttrycks genom att informanterna återkommande belyser vikten av att skapa förtroende och 

gemenskap med arbetsgruppen. Northouse menar att genom kontaktskapande med gruppen 

skapas en vilja och motivation till att utvecklas och prestera. Kontaktskapandet bidrar därmed 

till en känsla av mening och sammanhang.     

Vidare belyser citatet ovan hur chefsskap kan beskrivas som en enkelriktad aktivitet, 

medan ledarskap är en form av utbyte. Bilden av ledarskapet som en aktiv process som förtjänas 

genom att förtroende skapas hos följeslagarna går i linje med vad Northouse menar vara en 

grundläggande aspekt av det transformella ledarskapet, att det är en transformerande process 

som sker i symbios med gruppen. Uppsatsens begreppsdefinition av ledarskap, att ledarskap är 

en dynamisk påverkansprocess mellan ledare, följeslagare och kontext (se 1.3.1 Ledarskap), 

kan därmed styrkas i både empirin och teorin.  

5.1.2 Målstyrning genom tydlig kommunikation 

Samtliga informanter lyfter tydlighet i ledarskapet och i kommunikationen som en viktig 

framgångsfaktor på en arbetsplats. Denna tydlighet beskrivs återkommande kunna uppnås 

genom att arbeta mot ett gemensamt mål, vilket är en central aspekt av det transformella 

ledarskapet, där målorienterat arbete ses som ett sätt att ena gruppen och arbeta i samma riktning 

(Tafvelin, 2013). I citatet nedan beskrivs kommunikation som ett verktyg som skapar 

förutsättningar för att lyckas med detta.   

 

Det ledarskap som jag tänker att man behöver ha, det bygger ju väldigt mycket på kommunikation, det 

handlar om att det är inkluderade för medarbetare och få medarbetare att följa samma tanke, samma 

bana. Varför är vi här? Vilka är vi till för?  

 

Att formulera gemensamma mål och visioner för arbetet är en viktig del av det transformella 

ledarskapet (Northouse, 2010). Genom att frågan formuleras som: “Varför är vi här?” 

framkommer att informanten ovan upplever sig vara en del av gruppen och inte betraktar denna 

utifrån, eller uppifrån. Den transformella ledaren menar Tafvelin (2013) ser sig själv som en i 

gruppen och fokuserar på det gemensamma, snarare än att fokusera på egna intressen. En annan 

informant som är verksam inom vården ger kommunikation en annan innebörd då detta beskrivs 

som inte bara något viktigt, utan i vissa fall även livsavgörande. God kommunikation blir 

därmed en förutsättning för att det nå det övergripande målet med god patientsäkerhet. 

 

Kommunikation i vården är otroligt viktigt, inte minst i akuta situationer. Det har visats sig i olika studier 

att en dålig arbetsmiljö, eller att man är rädd för någon, kan medverka till en sämre patientsäkerhet. Det 
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vill säga, att man inte vågar säga till, “Hörru du, gör du verkligen rätt nu?”. Är man då undersköterska 

och en läkare gör något och så vågar man inte säga till, det kan bli förödande.  

 

I exemplet ovan lyfts även en maktaspekt genom att god kommunikation anses vara viktigt för 

att medarbetare inte ska vara rädda för att lyfta brister. En undersköterska ska kunna ifrågasätta 

en läkare, som besitter en maktposition på arbetsplatsen, om det finns misstankar om att läkaren 

kan ha gjort ett misstag. I exemplet beskrivs en situation där det kan vara livsavgörande att inte 

enbart fokusera på det egna uppdraget och arbetsuppgifterna, utan att fokusera på det 

gemensamma målet, god patientsäkerhet. Detta citat belyser en målorienterad syn på arbetet, 

något som är kännetecknande för transformellt ledarskap (Northouse, 2010). I ett annat citat 

beskrivs vikten av en samlande styrning i den egna verksamheten, för skapa en gemensam 

riktning inom det konstnärliga fältet.  

 

Ska man titta på just mitt specifika område så är det den en verksamhet som är väldigt besjälad, det är 

konst, musik, teater, den typen av verksamhet. Har man då inte en fungerande verksamhet då sticker ju 

folk iväg i precis den riktningen som folk själva skulle vilja hålla på med. Då blir det ingen styrning över 

huvudtaget. 

 

I intervjuerna framkommer att det finns en genomgående strävan efter struktur och tydlighet 

kopplat till målstyrning. Detta går i linje med det transformella ledarskapet som betonar vikten 

av att formulera gemensamma mål och visioner för arbetet, vilket ses som en framgångsfaktor 

för att främja prestation och effektivt arbete i gruppen (Northouse, 2010). En annan informant 

menar att vikten av ett inlyssnande och stödjande ledarskap kan tendera att överdrivas i 

organisationer och att ett ledarskap med tydliga förväntningar och målstyrning ofta är att 

föredra.  

 

Det är väldigt lätt att säga som i alla organisationer att prata om det lyssnande och stödjande 

ledarskapet, det är inte alltid det lätta, jag tror det handlar om en tydlighet med tydliga förväntningar. 

 

Citatet ovan utmärker sig i intervjuerna då denna informant uttalat uttrycker en uppfattning om 

att det tydliga, målstyrande ledarskapet är att föredra. Övriga informanter tenderar att uttrycka 

en önskan om att tillämpa ett coachande och stödjande ledarskap, vilket beskrivs vara mer eller 

mindre möjligt i olika arbetsgrupper. Även om dessa önskningar är återkommande, kan det 

urskiljas i intervjuerna att tydligt ledarskap och målstyrning anses vara den viktigaste grunden 

i HR-chefernas ledarskap. Detta kan tolkas som att cheferna i grund och botten är överens om 
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detta och att en fungerande grund med tydlig riktning skapar förutsättningar för ledarskapet att 

anta en mer stöttande karaktär. 

Sammanfattningsvis beskrivs ledarskap som något grundläggande i en verksamhet som 

har tydliga effekter på gruppen och arbetet, både när det fungerar och när det brister. Vidare 

betonades kommunikation och tydlighet genom måltstyrning vara viktigt. Det transformella 

ledarskapet kan genomgående identifieras i intervjuerna. Det transaktionella aspekterna av 

ledarskapet däremot, som präglas av utbyte genom belöningar i form av exempelvis större 

inflytande och högre lön (Tafvelin, 2013), lyser med sin frånvaro i utsagorna. I intervjuerna 

framgår detta inte vara ett lika centralt inslag i HR-chefernas ledarskap. Den teoretiska 

utgångspunkten i undersökningen, att det transaktionella ledarskapet ingår i det transformella 

ledarskapet, ses därmed som bristande utifrån vad som framkommer i intervjuerna. Frågan som 

kvarstår är hur ledarskapet uttrycks vid konflikthantering.  

5.2 Konflikthantering med inriktning mot misskötsamhet 

5.2.1 Förebyggande konflikthantering 

En återkommande aspekt som lyfts i materialet är en önskan att vilja arbeta mer förebyggande 

med konflikter vid misskötsel, med hjälp av gott ledarskap och arbetsmiljöarbete. En informant 

beskriver vikten av ett gott ledarskap, då avsaknaden av detta får konsekvenser i arbetsgruppen 

och skapar problem. I citatet nedan framkommer hur ett bristande ledarskap hos chefer 

genererar mer arbete för HR, vars uppgift bland annat är att stötta chefer i ledarskap- och 

konfliktfrågor.  

 

Det märker vi dagligen, vi har avdelningar där det aldrig är några som helst bekymmer. Väldigt bra 

chefer då, stabila, mogna. Medan det märks direkt om man får in någon chef som inte riktigt klarar att 

ha chefs- och ledarrollen. Det går ut i hela arbetsgruppen. Det märks. Då får vi på HR det lite mer 

hektiskt om man säger så, då får vi mycket mer att göra. Ledarskapet är jätteviktigt, jag tror nästan det 

är det viktigaste för att få en bra, fungerande arbetsplats.  

 

Uppfattningen att ledarskapet är en viktig aspekt av konflikthantering går i linje med Zhang, 

Cao och Tjosvolds (2011) forskning kring transformella ledare och arbetsgruppers förmåga att 

hantera konflikter. Studien visar att vissa aspekter av det transformella ledarskapet, såsom 

lösningsorienterad kommunikation, har ett positivt samband med arbetsgruppens förmåga att 

hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. I citatet framgår att ett gott ledarskap anses fungera 

förebyggande för konflikter på arbetsplatsen samt att chefer som inte är goda ledare medför 
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problem. Att fokusera på att utveckla goda ledare och ge ledarskapsfrågor utrymme i 

verksamheten kan därmed ses som positivt för att förebygga konflikter. I citatet nedan beskrivs 

mer ingående hur ett gott ledarskap som präglas av tydlig kommunikation förebygger 

konflikter. 

 

Konflikter tänker jag handlar jättemycket om vad man har för ledarskap. /.../. Ju tydligare och mer 

kommunikativ som ledare man är, om man har förmåga att faktiskt kunna samla in medarbetare och få 

dom att känna sig motiverade att jobba i samma riktning, desto större sannolikhet att det blir friktionsfritt.  

 

Ledarskapet fungerar därmed som förebyggande konflikthantering genom att skapa trivsel och 

skapa en gemensam riktning för arbetet. Informanten lyfter vikten av att samla gruppen och att 

arbeta åt samma håll, vilket är en central aspekt av målstyrningen i det transformella ledarskapet 

(Northouse, 2010). I detta sammanhang fyller den gemensamma målstyrningen en funktion av 

att vara konfliktförebyggande. En återkommande aspekt i intervjuerna är konflikter som uppstår 

till följd av otydligheter. En informant beskriver hur otydligheter är den vanligaste orsaken till 

konflikter, och lyfter fram tydlig ansvarsfördelning som ett sätt att hantera och förebygga 

konflikter.  

 

Det handlar oftast om faktiskt att det är otydligt någonstans i grunden, vilket gör att man inte är säker 

på - vem gör vad i den här situationen? Förhoppningsvis kan man lösa det genom att göra tydliga 

riktlinjer kring det, för att se om det finns någon gråzon här någonstans.  

 

Konflikter beskrivs därmed som ett resultat av otydlig arbetsfördelning, något som bäst bör 

lösas genom att identifiera eventuella otydligheter i gällande riktlinjer. Vidare återkommer 

informanterna till frågor kring arbetsmiljön och beskriver arbetsmiljön som en viktig aspekt för 

att förebygga konflikter, vilket det övergripande ansvaret för ligger hos verksamhetschefer och 

inte hos HR.   

 

För det är någonting som vi liksom… önskar, egentligen, att man inte landar i konflikten. För det är ju 

en arbetsmiljöfråga innan, kan vi jobba med förebyggande metoder så att vi slipper hela den här 

konflikthanteringsbiten (skratt) som kanske är mer ägande av professionella som jobbar med den typen 

av problematik. 

 

Detta citat belyser en önskan att fler konflikter ska undvikas och att fokus ska vara på det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet istället för konflikthantering. Informanten reflekterar även 

över om konflikter är något som bör hanteras av externa experter i form av företagshälsovård, 
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snarare än av HR-anställda, vilket belyser att informanten har funderingar kring den rådande 

ansvarsfördelningen i konfliktarbetet och inte är helt övertygad om att arbetet sker på bästa sätt. 

Utifrån det transformella ledarskapet är det viktigt att formulera en gemensam vision för arbetet 

som grundar sig i starka övertygelser (Northouse, 2010). Den här typen av reflektion är en 

möjlighet till utveckling och bör förmedlas för att se över om medarbetare delar en gemensam 

vision kring hur arbetet kring konflikthantering bör bedrivas eller om förändringar bör ske. Fler 

informanter beskriver vikten av god arbetsmiljö för att förebygga konflikter, en informant 

beskriver hur missnöje på arbetsplatsen och konflikter vanligen uttrycks på arbetsplatsen som 

brister i arbetsmiljön. 

 

Det uttrycks oftast i påståenden att vi har en förskräcklig arbetsmiljö. Ganska länge så stannar man vid 

det allmänna - “Det fungerar inte, det är så stressande”. Sen behöver man gå ner på - “Vad beror det 

på då?”. Jo det beror på beteenden som vi har mot varandra./.../.Vad har du för beteende mot mig och 

vad har jag för betende mot dig? Hur kan vi ta ansvar för att det blir annorlunda? Men det uttrycks ofta 

i termer med dålig arbetsmiljö, dålig arbetsmiljö… 

 

Arbetsmiljön kan därmed förstås som de begrepp som finns tillgängliga kring att benämna 

brister och konflikter. Det är ett konkret och uttalat område som chefer enligt lag ska arbeta 

kontinuerligt med (Arbetsmiljöverket, 2016). I citatet uttrycks en frustration kring att bristande 

arbetsmiljö återkommande anges som orsak till brister och konflikter i arbetet och att HR’s 

uppgift blir att utreda vad som är den egentligen orsaken. Zhang, Cao och Tjosvolds (2011) 

menar att transformella ledare bidrar till att arbetsgrupper kan föra konstruktiva diskussioner 

kring konflikter och lösa problem, inte att transformella ledare nödvändigtvis bidrar till att 

konflikter på arbetsplatsen upphör. Att medarbetare återkommande beklagar sig över 

arbetsmiljön tolkas därmed som att ett aktivt arbetsmiljöarbete inte bara är ett sätt att arbeta 

förebyggande med konflikthantering, utan även ger medarbetarna begrepp och ramar att 

förhålla sig till när konflikter redan uppstått. Genom att tillämpa de begrepp och mål som finns 

på arbetsplatsen kopplat till arbetsmiljön kan detta bidra till att medarbetare kan ha öppna 

diskussioner kring brister i arbetet och faktorer som skapar friktion i arbetsgruppen.  

Sammanfattningsvis betonar informanterna vikten av att arbeta förebyggande med 

konflikter genom ledarskap och arbetsmiljöarbete. Utifrån uppsatsens funktionella perspektiv 

på konflikter, där konflikter ses som som något naturligt och oundvikligt (se 1.3.2 Konflikt) 

bedöms det förebyggande arbetet inte vara tillräckligt, utan bör kompletteras med verktyg, mål 

och ramar för konflikthantering när konflikter uppstått, något arbetsmiljöarbetet bidrar till.  
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5.2.2 Dokumentation och rapportering vid misskötsamhet 

En aspekt som framgick i intervjuerna är vikten av dokumentation vid konflikter gällande 

misskötsel på arbetsplatsen. En informant beskriver hur den formella processen kan gå till, steg 

för steg, när HR kliver in i en situation av misskötsel. I citatet nedan framkommer vikten av att 

dokumentera samt hur processen gradvis stegras om det avvikande beteendet inte upphör.   

 

Första gången jag är med brukar det sällan bli någon riktigt disciplinär åtgärd - som en skriftlig varning 

- utan då blir det mer ett tillrättavisande samtal. Då brukar man skriva ner, det här har du informerats 

om och så får individen då skriva att man har tagit del av det. Det är ett sätt att förtydliga arbetsgivarens 

syn på hur medarbetare faktiskt ska uppträda eller utföra sitt arbete. Skulle det sen inte hjälpa, då har 

man ju det dokumenterat, och då skulle det om det fortsätter på nått sätt kunna bli en disciplinär åtgärd 

i form av en skriftlig varning - och det är ganska allvarligt. Skulle det sen hända igen då kan det faktiskt 

leda till uppsägning.  

 

Citatet ovan belyser en formell och tydlig arbetsprocess gällande misskötsel, där  

dokumentation fyller en funktion av att tydligt kommunicera till medarbetaren i fråga vad som 

förväntas av denne på arbetsplatsen. En annan informant beskriver ett fall av misskötsel i form 

av kränkande särbehandling och menar att information kring hur medarbetare går tillväga för 

att anmäla den typen av beteende nyligen tydliggjorts, vilket bidrog till anmälan.  

 

Det landade i anmälan om kränkande särbehandling, och det kanske man inte har på alla arbetsplatser 

i rutin och en anmälansprocedur för så att säga, men i det här fallet så hade vi ju det, och den var lite 

aktuell för den hade precis implementerats så alla kände ju helt plötsligt till den (skratt). Idag kanske vi 

vet om att den finns men man glömmer ju som bort saker och ting. 

 

Kunskapen om att en anmälningsprocedur finns tillgänglig och att denna procedur upplevs vara 

aktuell på arbetsplatsen framkommer i citatet ovan som en viktig faktor för att misskötsamhet 

ska belysas och hanteras. Den här typen av formella processer fungerar därmed tydliggörande 

och sätter ord på det bristande beteendet och vilka åtgärder som är möjliga. Lösningsorienterade 

uttalanden hos ledare menar Zhang, Cao och Tjosvolds (2011) triggar lösningsorienterade 

uttalanden hos gruppen. Att kommunicera vilka procedurer och tillvägagångssätt som finns 

tillgängliga vid misskötsel är därmed att sätt att fokusera på konstruktiv problemlösning och 

inspirera gruppen till att vidta åtgärder vid konflikter. En annan informant verksam inom vården 

beskriver hur medarbetare uppmuntras till att rapportera brister i kommunikationen då detta 

riskerar att bli en fara för patientsäkerheten.  
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Vi har ju till exempel avvikelsehanteringssystem, att om någon medarbetare känner att - här på nått sätt 

har det brustit, antingen i kommunikationen eller hur man liksom hanterar en patient eller vad det nu kan 

vara, så kan man göra en avvikelse i ett system där man skriver att - här kunde det faktiskt bli en fara för 

patientsäkerheten på grund av att vi inte kommunicerade på ett professionellt sätt.  

 

God kommunikation ges i detta exempel lika hög status som kärnuppgifterna i form av vård av 

patienter, och blir därmed något grundläggande som bör fungera. Zhang, Cao och Tjosvold 

(2011) menar att den transformella ledaren har en positiv effekt på gruppens förmåga att hantera 

konflikter på ett konstruktivt sätt, vilket sker genom att gruppen skapar sig en stark gemensam 

identitet, för öppna diskussioner kring problem och frustrationer samt kommer på lösningar 

som gynnar gruppen. I citatet ovan betonas den gemensamma identiteten av att vara hälso- och 

sjukvårdpersonal som ska ge god vård och säkerställa att patientsäkerheten uppfylls, vilket 

utifrån Zhang, Cao och Tjosvolds forskning är ett exempel på konstruktiv hantering av 

misskötsel och brister i arbetet. Informanten utvecklar sitt resonemang genom att likställa 

rapportering kring brister i kommunikationen med brister i den medicinska utrustningen.   

 

Vi brukar säga att dom avvikelser man gör inte är för att man vill hänga ut någon person, utan det är för 

att hitta mönster. Det är likadant om vi har upprepade stickskador, alltså om man sticker sig ofta på 

kanyler av olika slag, då ska man rapportera in det också. Det kan ju då leda till att vi köper in sticksäkra 

produkter, så avvikelser ska rapporteras in oavsett vad dom handlar om.  

 

Informanten ovan understryker att avvikelserapportering är ett sätt att förbättra verksamheten 

och att syftet inte är att enstaka individer ska kritiseras. Denna uppfattning gällande misskötsel 

går i linje med Zhang, Cao och Tjosvolds (2011) forskning som visat att arbetsgrupper som kan 

hantera konflikter på ett konstruktivt sätt presterar bättre. Genom att medarbetare uppmuntras 

till att föra öppna diskussioner kring problem och brister kan verksamheten därmed förbättras. 

Vidare framkommer i citatet ovan hur medarbetare uppmuntras att prioritera arbetsplatsens mål 

och övergripande uppdrag framför att “skydda” kollegor som har misskött sig från eventuella 

tillsägelser. Götz, Bollman och O’Boyles (2019) forskning visar att en tydlig och genomgående 

implementering av organisationens normer förebygger misskötsel. Genom att dessa normer och 

förväntningar på medarbetare förmedlas ut i organisationen minskar tendensen hos 

arbetsgrupper att formulera egna normer och förväntningar och istället agera i enlighet med 

dessa.  

Sammanfattningsvis belyser dessa exempel konkreta former av misskötsel och brister i 

arbetet, vilket hamnar under det formella HR-arbetet. Det formella HR-arbetet innefattar 
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konkreta handlingsplaner och arbetssätt. Men misskötsel och konflikter på arbetsplatsen kan te 

sig på en mängd olika sätt och har i många fall inte denna tydliga karaktär. En utmaning blir 

därmed att benämna brister och konflikter på arbetsplatsen som ett naturligt och oundvikligt 

fenomen, och tydliggöra vilket synsätt som uppmuntras inom organisationen och vilka begrepp 

och verktyg som finns tillgängliga för att hantera dessa konflikter.  

5.3 Kunskap vid konflikthantering 

5.3.1 Att inte låta konflikter gå för långt och fokusera på sakfrågan 

Något som återkommer i intervjuerna är problematiken som uppstår när konflikter går för långt 

och inte tas tag i vid ett tidigt skede. Vidare betonar informanterna vikten av att fokusera på 

sakfrågor och inte fastna i konflikter kring relationer och känslor. Att flytta fokus från det 

personliga och relationer till sakfrågor blir därmed ett sätt att fokusera på det gemensamma 

uppdraget och kunskapen. Organisatorisk kunskap menar Jonsson (2012) utgör en organisations 

kärna, i form av beteenden, värderingar och normer. Konflikter som pågår under en längre tid 

och som fokuserar på relationer kan därmed skapa störningar i den organisatoriska kunskapen 

genom att fokus hamnar på det personliga istället för det gemensamma. Citatet nedan syftar till 

att informanten beskriver hur en konflikt har gått så långt från sakfrågan att det nästan enbart 

handlar om känslor och att de inblandade individerna nästan har tappat intresset för att ens 

närma sig varandra. 

 

Vi har nästan glömt varför det började, men när man kommer in så handlar det ju om att återupprätta 

dialogen, för här är ingen dialog utan bara argumentation. Då handlar det ju om att få den här att gå 

tillbaka och det är där, från argumentation till dialog - och så kan det i rummet se olika ut och på olika 

sätt - men det blir ju arbetssättet och målet... 

 

Informanten ovan beskriver utmaningen med att försöka återupprätta dialogen och förklarar att 

ibland kan konflikten ha gått så långt att det kan vara svårt att tyda hur den började. HR’s 

uppgift blir därmed att försöka hitta grundorsaken till att konflikten började och flytta fokus 

från argumentation och känslor. Situationen som informanten beskriver ovan påvisar hur 

pågående konflikter som fokuserar på känslor tar fokus från det gemensamma uppdraget och 

att utveckla den organisatoriska kunskapen. Konsekvenserna medför alltså att individer inte 

delar kunskap i samma utsträckning på grund av tid och energi som läggs på argumentationen. 

Jonsson (2012) menar även att en vanlig anledning till att konflikter inte hanteras är brister i 
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ledarskapet. I citatet nedan belyses problematiken med att låta konflikter gå för långt och att 

utmaningen är att få chefer att agera vid konflikter innan det blir för stort och svårhanterat. 

 

Utmaningen är ju att inte låta det gå för långt. Då blir ju utmaningen att någonstans få chefer att agera 

vid konflikter, För som sagt när vi kommer in då har det hunnit gå så långt att chefen känner att den 

behöver hjälp. Men att få chefer, och även kollegor, och medarbetare att se till allas ansvar för 

arbetsmiljön någonstans. Att gå in och ta saker när dom händer, alltså att knyta lite i sin linda, innan det 

blir för stort. 

 

I citatet ovan beskrivs ett återkommande problem med att konflikter inte hanteras direkt när de 

uppstår, vilket medför att konflikter blir mer komplexa och svårare att lösa. Kommunikationen 

medför att det skapas goda förutsättningar för organisatorisk kunskap, då detta skapar ett öppet 

klimat kring konflikthantering (Jonsson, 2012). Informanten nedan ger en annorlunda 

beskrivning av konflikthantering och beskriver en arbetsplats som präglas av rak och tydlig 

kommunikation.  

 

Jag tycker ändå man är bättre inom vården än på många andra ställen, man är ganska rak ändå mot 

varandra upplever jag. Man försöker ta konflikten där den uppstår, vilket vi också rekommenderar. Om 

jag har en konflikt med dig vill jag ju först liksom, att vi ska försöka lösa den. I den bästa av världar så 

löser man den då. Men när det ligger och pyr, det är ju då det blir svårt. Det handlar väl om att försöka 

ta svårigheten när det uppstår, så att det inte blir en stor grej av det. 

 

Informanten ovan avslutar med att understryka vikten av att hantera konflikter i ett tidigt skede 

och inte låta det gå från sakfråga till känslor, och risken med detta är alltså att de gemensamma 

värderingarna inte delas och att det skapar svagheter i det organisatoriska lärandet (Jonsson, 

2012). I citatet nedan beskrivs vilka konsekvenser en konflikt som pågår för länge och fokuserar 

på relationer kan ha på arbetsgruppen.  

 
Gruppen blir väldigt påverkad om man pratar generellt. Det blir ju liksom spekulationer, det blir 

missnöje. Det blir lite… relationsfokuserat. Istället för att fokusera på uppdraget - vad ska vi göra och 

hur ska vi göra det - så blir det mer “den sa det och du sa inte ditt och den kom inte i tid”.  

 

Citatet ovan beskriver hur uppdraget åsidosätts när diskussioner om konflikter kommer på tal, 

istället för att fokusera på sakfrågan så går det att tolka att mer känslomässiga åsikter träder 

fram. Sammanfattningsvis kan det undvikande beteendet gällande konflikthantering leda till att 

ett klimat för ny kunskap blir sämre, genom att medarbetarna helt enkelt inte lär sig hantera 

konflikter på ett konstruktivt sätt.  
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5.3.2 Rädsla - ett hinder för konflikthantering  

Gemensamt för hur informanterna beskriver sina medarbetare så framgår det att det finns en 

rädsla hos dessa att hantera konflikter. Denna rädsla uttrycks på olika sätt genom att antingen 

vända sig till chefen och lägga problemet i dennes knä, stoppa huvudet i sanden och inte göra 

någonting alls, eller helt enkelt undvika att ta tag i konflikter direkt när de uppstår. Det är tydligt 

att ingen av informanterna direkt vet varifrån denna rädsla kommer eller beror på, utan generella 

förklaringar ges som att det är mänskligt att undvika konflikter, typiskt svenskt och liknande. 

En annan informant syftar till att det kan vara samhällsnormer som smittar av sig i arbetslivet 

och uttrycks genom att individer inte tar ansvar över sin egen situation.  

 

Jag skulle vilja säga… Utan att ha något som helst belägg för det… Att man gärna lägger det hos chefen. 

“Lös det här åt oss”. Det tycker jag att jag någonstans försöker att komma ifrån i dom här samtalen, att 

man faktiskt har ett eget ansvar i det här och att leda sig själv genom det. För det är inte så att man kan 

ta sitt problem och lägga det i någon annans knä och säga “lös det”. Så kan det ju vara lite grann överlag 

i samhället, att man inte tar ansvar för sin egen situation. 

 

I citatet ovan beskrivs att medarbetare gärna lägger över ansvaret för konflikten på någon annan, 

vanligen chefen. Jonsson (2012) menar att ett vanligt hinder för kunskapsöverföring är rädsla 

för att ta egna initiativ, till följd av hierarki och statusskillnader. Exempelvis medarbetare som 

är yngre eller nyare på arbetsplatsen kan ha lägre status och uppleva en rädsla att hantera 

konflikter på grund av detta. En annan informant belyser i citatet nedan att kunskap om 

konflikthantering inte prioriteras på arbetsplatsen och att detta kan bero på att konflikter i stort 

är ett obehagligt ämne. 

 

Det kanske inte är det dom ropar högst efter, det här med konflikter är ju lite allmänt laddat och dom 

flesta tycker att det är ganska obehagligt i största allmänhet, så jag kan inte påstå att det finns något 

jättestort intresse att lära sig om konflikter.  

 

Informanten i citat ovan nämner att det inte finns något stort intresse bland medarbetarna att 

lära sig om konflikthantering. En anledning till det bristande intresset kan vara att det saknas 

insikt och kunskap om konflikthantering samt att konflikthantering inte är ett område som det 

läggs tid och resurser på. En annan informant beskriver nedan hur konflikter i arbetslivet kan 

se ut likadant som i privatlivet, det vill säga något man gärna undviker och tycker är obehagligt. 
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Det uppstår konflikter och skavsår i arbetslivet, precis som i privatlivet, och många av oss - det kanske 

är lite svenskt, jag vet inte - tycker att det är lite jobbigt och man sticker hellre huvudet i sanden och låter 

det vara.  

 

Informanten ovan uttrycker en rädsla att hantera konflikter och menar att det är vanligt både i 

arbetslivet och i privatlivet att man hellre ignorerar konflikter än att hantera dessa. Jonsson 

(2012) menar att rädsla är ett vanligt hinder för kunskapsöverföring och kan därmed hämma 

möjligheten för medarbetarna att lära sig hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. 

Sammanfattningsvis kan rädslan för konflikter bero på okunskap hos medarbetare kring att 

hantera konflikter. 

5.3.3 Tydlighet i roller en förutsättning för framgångsrik konflikthantering 

Något som går att se hos informanterna är att många upplever att det kan saknas förståelse och 

tydlighet kring vad HR-anställda har för roll vid konfliktsituationer. Vid konflikthantering 

beskrivs hur HR ofta får agera likt en medlare och arbeta med att försöka få parterna att mötas. 

I dessa situationer beskriver informanterna hur parterna kan förvänta sig mer av HR än vad som 

ingår i deras yrkesroll. Detta kan medföra ett behov hos HR-cheferna att behöva tydliggöra för 

parterna att det inte är deras roll att lösa alla problem som kan uppstå vid en konfliktsituation, 

såsom frågor gällande välmående, hälsa och känslor. I citat nedan så framgår det hur 

respondenten försöker tydliggöra sin roll. 

 

Nä det där har ju varit lite grann i kommunen också, eller på min arbetsplats, att det inte riktigt finns 

hjälp och stöd att få utan det blir lite så här, amatörpsykolog. Där får man ju verkligen försöka att vara 

ärlig med sig själv och inse - vart går mina gränser? 

 

I citatet ovan så framgår det att man som HR-chef tenderar att få en roll som inte ingår i ens 

arbetsuppgifter och att det måste sättas gränser för att inte hamna i något som sträcker sig 

utanför sin arbetsroll. En annan informant utvecklar detta resonemang och understryker HR’s 

stödjande roll vid konfliktsituationer, vilket innebär att vara en tredje part som kan bilda sig en 

uppfattning kring konflikten och fungera som stöd och hjälp.  

 

Då måste man ju själv när man går in i den rollen vara väldigt noga med “vad är min roll i det här?” 

och tydliggöra det för sig själv, för annars är det oerhört lätt att man tar över chefens position och roll 

och det blir ju inte bra alls för då underminerar man ju chefen. Plus att man sitter där och kanske säger 

saker man inte borde. Det är väldigt viktigt att man tänker att man är en stödjande roll och inte ska 
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komma med lösningar och expertis, utan kanske mera tänka utredande - vad är det jag ser och vad är det 

jag hör? 

 

Informanten ovan beskriver vikten av att tydliggöra i konfliktsituationer att HR-rollen är en 

stödjande roll. Organisatorisk kunskap menar Jonsson (2012) handlar om hur grupper inom ett 

fält hanterar delade värderingar, beteenden och rutiner, som tillsammans lägger en kärna för 

organisationen. Detta kan relateras till HR-cheferna som beskriver att de tar avstånd från att 

träda in i en roll likt en psykolog utan håller sig till sitt område. Sättet de beskriver att de sätter 

gränser är exempel på hur organisatorisk kunskap formar individer till att upprätthålla delade 

värderingar, beteende och rutiner. Informanten nedan beskriver en allvarlig situation där det är 

viktigt att tydliggöra för sig själv och sina medarbetare vad HR-anställda har för uppdrag och 

kompetens.  

 

Det kan ju vara att man kastar ur sig saker som att - det har jag varit med om att - Nä nu går jag härifrån 

och jag vet inte om ni kommer att se mig igen. “Vad menar du med det?”. Nä det tänker jag inte säga. 

Då får man vara så här - “Är det du säger... Behöver vi vara oroliga för att du ska gå och göra något 

dumt? Då släpper jag inte iväg dig här”. För så kan det också vara, att folk dels hamnar i ett sånt läge 

att man nästan behöver köra dom till psykakuten, eller att man hotar med den typen av frågeställning. 

Våran kompetens är den här, så att vi inte heller går in på någonting som kanske mer har med vård att 

göra. Då riskerar man att hamna fel. 

 

Informanten ovan beskriver att det kan vara av stor vikt att tydliggöra sin yrkesroll och sätta 

gränser, då konfliktsituationer kan anta en allvarlig karaktär där arbetssituationen inte längre är 

den huvudsakliga frågan.  

Sammanfattningsvis ger majoriteten av informanterna en bild av att de med en tydlighet 

vill klargöra sin HR-roll, och ofta innebär det att ta avstånd från ämnen som inte hör till 

sakfrågan eller uppdraget som HR har. Jonsson (2012) skriver att när man studerar 

organisatorisk kunskap går det ut på att titta på hur grupper inom ett fält delar beteenden och 

rutiner som är gemensamma för deras organisation, vilket överensstämmer med den bild som 

ges av informanterna. Jonsson (2012) menar att målet med kunskapsspiralen är att via praktiska 

handlingar låta kunskapen bli en vardag i organisationen. Kunskapsspiralen används främst för 

att beskriva hur organisatorisk kunskap uppstår och hos informanterna ges en tydlig bild att det 

finns en relation mellan en individs kunskap och den organisatoriska kunskapen. Det sista steget 

i modellen, från explicit kunskap till implicit kunskap, handlar just om att få den organisatoriska 

kunskapen att bli en del av individers arbetssätt.  
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5.3.4 Det finns inget facit  

Något som går att se hos informanterna är att ingen definierar en specifik metod för hur 

hanteringen av konflikter går till, såsom en specifik ledarstil för hantering av konflikter, utan 

majoriteten av informanterna nämner att hanteringen bygger främst på tidigare erfarenhet och 

till viss del utbildning. Budskapet är att det inte finns något facit eller färdig mall när det gäller 

att hantera konflikter utan att det är en färdighet som kräver erfarenhet och att prova sig fram. 

 

Det finns inget facit, man får bara gå in och försöka känna av situationen och pröva sig fram och vara 

väldigt tydlig med att våran roll är att facilitera och se till att samtalet liksom… Att alla gör sig hörda 

och få fram problemet på bordet osv. Vi är inte vårdpersonal, vi kan inte gå in ifall att det är någon som 

blir så ledsen att den mår dåligt. 

 

Informanten ovan ger ett exempel på implicit kunskap genom att känna av situationen och pröva 

sig fram. Det krävs helt enkelt en tillit till magkänslan för att hantera dessa situationer, vilket är 

karaktäristiskt med implicit kunskap (Jonsson, 2012). En annan informant beskriver hur 

erfarenhet har skapats över tid och att olika metoder har testats för att se vad som fungerar och 

inte. Även detta ett exempel på hur individens implicita kunskap byggs upp av erfarenhet och 

som sedan sitter inneboende. 

 

Sen har vi ju ganska lång erfarenhet flera av oss där man faktiskt lär sig vad som funkar och inte funkar. 

Jag skulle säga att erfarenhet är väldigt viktigt i den här typen av... Ja i konflikthantering skulle jag säga, 

för att man lär sig hela tiden vad som fungerar och inte. Just det här... Att peka med hela handen och leta 

syndabockar, det lärde man ju sig ganska snabbt att det leder ingen vart, utan man måste på nått sätt 

hitta grundproblemet. 

 

I citatet ovan framgår det hur informanten har provat sig fram för att hitta sitt arbetssätt vid 

konflikthantering och via erfarenhet skapat implicit kunskap. Det framgår i citatet att 

informanten har testat olika saker på egen hand utan att ha haft någon direkt explicit kunskap 

som stöd (Jonsson, 2012). En annan informant beskriver nedan hur det inte går att använda en 

manual utan att alla sitter med sina tidigare erfarenheter. 

 

Ja det är ju verkligen inte så att man kan slå i skolboken och följa någon slags manual och där har vi ju 

det igen med människan. Vi sitter där med våra ryggsäckar, våra värderingar, vi har varit med om saker 

på vägens gång som gör att vi reagerar på ett visst sätt. Så det är jättebra att ha en modell och en teori 

att luta sig på, men sen handlar det väldigt mycket om att försöka ta alla erfarenheter som man har och 
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lyssna in och mjuka upp det på något vis i kanterna. 

 

Informanten ovan stärker den teoretiska utgångspunkten om implicit kunskap, genom att 

förklara att det är bra att ta stöd i explicit kunskap såsom en modell och teori, men att det i 

praktiken handlar mer om att utgå från personliga erfarenheter och kunskap vid 

konflikthantering.  

Sammanfattningsvis ger majoriteten av informanterna en bild av att det inte finns något 

stöd i form av explicit kunskap när det gäller just konflikthantering. Det gäller snarare att genom 

erfarenhet och tålamod bygga på sin implicita kunskap på egen hand. Kunskap kring 

konflikthantering beskrivs inte vara möjlig att lära sig genom explicit kunskap i form av teorier 

och modeller, utan handlar till stor del om träning på egen hand och att förlita sig på sin tidigare 

erfarenhet. Informanternas syn på kunskap vid konflikthantering, utan ett tydligt, explicit facit 

och där den aktuella situationen behöver tas hänsyn till, går i linje med uppsatsens definition av 

kunskap, där kunskapsprocesser ses som knutna till den sociala kontexten (se 1.3.4 Kunskap).  

5.4 Sammanfattning resultat 

Syftet med uppsatsen var att utveckla kunskap om konflikthantering med inriktning mot 

misskötsamhet ur ett ledarskapsperspektiv. Två frågeställningar formulerades för att specificera 

uppsatsens syfte: 

1. På vilka sätt kan ledarskap vara ett verktyg vid konflikthantering med inriktning mot 

misskötsamhet?  

2. Vilken form av kunskap gällande konflikthantering med inriktning mot misskötsamhet 

kan ses utifrån ett ledarskapsperspektiv?  

Resultatet visar att det transformella ledarskapet är högst närvarande i intervjuerna genom att 

HR-cheferna återkommande lyfter fram målstyrning och kontaktskapande som viktiga aspekter 

i deras ledarskap. Resultatet går därmed i linje med forskning som visar att det transformella 

ledarskapet är ett aktuellt och populärt ledarskapsideal (Tafvelin, Hyvönen & Westerberg, 

2012). Vidare ses ledarskap som en avgörande faktor för att verksamheten ska fungera, vilket 

styrks av ledarskapsforskning som visar att ledaren påverkar klimatet på arbetsplatsen och 

medarbetarnas mående (Tafvelin, Armelius & Westerberg, 2011) samt gruppens funktionalitet 

och prestation (Lehmann-Willenbrock, Meinecke, Rowold & Kauffeld, 2015). Det 

transaktionella ledarskapet däremot, som präglas av ett utbyte mellan ledare och följeslagare 

där ledare motiverar gruppen genom olika former av belöningar (Tafvelin, 2013), framgår inte 
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vara en viktig aspekt i HR-chefernas ledarskap. Beslutet att inkludera det transaktionella 

ledarskapet i uppsatsen teoretiska utgångspunkt ses därmed som bristande.  

Gällande konflikthantering visar resultatet att HR-cheferna vill arbeta mer 

förebyggande med konflikthantering genom ledarskaps- och arbetsmiljöarbete, för att motverka 

att konflikter uppstår. Uppfattningen att ledarskapet är en central aspekt av konflikthantering 

går i linje med forskning som visar att lösningsorienterad kommunikation hos ledaren främjar 

lösningsorienterad kommunikation hos gruppen (Zhang, Cao & Tjosvold, 2011). Vidare 

framkommer i intervjuerna att det formella HR-arbetet vid konflikthantering med inriktning 

mot misskötsamhet präglas av tydliga rutiner och dokumentation som förmedlas till 

medarbetarna och tydliggör hur den anställde förväntas agera på arbetsplatsen. Resultatet visar 

att när detta arbetssätt tillämpas på andra former av misskötsamhet, såsom brister i 

kommunikationen, främjas tydlig och lösningsorienterad kommunikation i enlighet med 

verksamhetens mål. På så vis främjas utveckling och prestation genom att fokus läggs på 

sakfrågor (Martin, Keller & Fortwengel, 2019) samt genom att konflikthanteringen centreras 

kring den gemensamma identiteten och uppdraget (Zhang et al., 2011).  

Resultatet visar att HR-chefer lägger stor vikt vid den implicita kunskapen gällande 

konflikthantering, såsom erfarenheter de tillägnat sig över tid och magkänsla. Iqbal och Latif 

(2019) menar att ledarskapet är en viktig faktor för hur kunskapsresurser tas tillvara på 

arbetsplatsen och att strategier för hur detta ska ske bör formuleras och konkretiseras inom en 

organisation med hjälp av exempelvis tydliga mål. Genom att samla de kunskapsresurser som 

HR-chefer besitter kring konflikthantering kan den implicita kunskapen formuleras i mål- och 

policydokument och anta en explicit form och därmed enklare förmedlas inom organisationen. 

Resultatet visar även att det finns en rädsla för att hantera konflikter. 

 Jonsson (2012) menar att det inom organisationer är vanligt att medarbetare kan 

uppleva en rädsla för eget initiativtagande och att hierarki och statusskillnader kan stå i vägen 

för detta. Det är möjligt att detta även är en anledning att konflikthantering gärna undviks av 

medarbetare och att det inte finns en tydlig öppenhet kring att hantera konflikter. Den 

organisatoriska kunskapen visar sig i HR-chefernas handlingar då de tar avstånd från att träda 

in i roller som inte ligger inom deras område, såsom att undvika hantera frågor som de anser 

vara mer lämpade för en psykolog att hantera. HR-cheferna håller fast vid sina delade rutiner 

och värderingar som ligger till grund i organisatoriskt kunskap (Jonsson, 2012).  

Vidare bedömdes att kunskapsspiralen (Jonsson, 2012) inte var fullt applicerbar för att 

tolka resultatet, då enbart vissa delar av modellen kunde identifieras i intervjuerna, såsom 

förekomsten av implicit och explicit kunskap. Sett till knowledge management framgår inte 
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konfliktarbetet vara präglat av tydliga mål och strategier för kunskapsprocesser, som Iqbal och 

Latif (2019) menar är viktigt för att knowledge management ska förmedlas inom 

organisationen. Informanterna beskriver i huvudsak kunskapsprocesser på individuell nivå och 

mindre om kunskapsprocesser på en organisatorisk nivå. Detta medför att Jaaron och 

Backhouse (2016) forskning om Vanguard-metoden, om att skapa tydlighet och struktur genom 

att arbeta utifrån ett “Plan-Check-Do”-tänk, inte kan relateras till informanterna. Resultatet 

visar att HR-cheferna i huvudsak tillämpar implicit kunskap vid konflikthantering med 

inriktning mot misskötsamhet.  

 

6. Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion 

HR-chefers arbete är mångfacetterat och innefattar arbetsuppgifter inom en mängd olika 

områden samt befinner sig på en både operativ och strategisk nivå. Resultatet av uppsatsen är 

att HR-chefernas arbete kring konflikter i huvudsak sker på en operativ nivå, då de kliver in när 

verksamhetschefer behöver stöttning och hjälp kring en konflikt som låst sig. Det framgår att 

HR-chefer inte arbetar på en strategisk nivå med konflikthantering i samma utsträckning som 

med ledarskapsfrågor och arbetsmiljöarbete, då konflikthantering behandlas som något som 

ingår i dessa områden. Detta går i linje med den forskning som behandlats i uppsatsen, där 

konflikthantering ses som en viktig del av ledarskap (Zhang, Cao & Tjosvold, 2011).  

Detta har sin grund i hur HR-arbetet är utformat. HR-anställda ska stötta chefer med 

konflikthantering när de försökt på egen hand men inte lyckats lösa en konflikt. Detta resulterar 

i att HR-chefer tar del av konflikter i ett senare skede, när dessa kan sägas redan ha gått för 

långt. Det förebyggande arbetet ligger således på verksamhetschefer genom sitt ledarskap och 

genom att skapa god arbetsmiljö, vilket de kan vända sig till HR-chefer med för att få råd och 

stöd.  

Det förebyggande arbetet är viktigt och bör inte underskattas, dock visar resultatet i 

denna uppsats att det finns en avsaknad av formellt förebyggande arbetet med 

konflikthantering. Genom att arbeta förebyggande med konflikthantering direkt, snarare än 

enbart indirekt genom att diskutera ledarskaps- och arbetsmiljöfrågor, är antagandet att 

konfliktarbetet kan anta en mer strategisk karaktär. Utifrån Iqbal och Latifs (2019) forskning 

gällande hantering av kunskapsresurser, ses strategiskt arbete kring konflikthantering gynnsamt 

för att HR-chefers omfattande implicita kunskap om ämnet ska bevaras samt utvecklas i 
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organisationen. Återigen poängteras att ledarskapsfrågor och arbetsmiljön är viktiga frågor som 

inte ska förbises, men utifrån ett funktionellt perspektiv på konflikter, där konflikter ses som en 

möjlighet för utveckling (Mikkelsen & Cleggs, 2018), kan organisationer gynnas av att 

konflikthantering blir en egen fråga i arbetsmiljöarbetet. Att förmedla vilka normer och 

förväntningar på medarbetare som gäller inom en organisation menar Götz, Bollman och 

O’Boyle (2019) vara ett sätt att motverka att arbetsgrupper formulerar egna, avvikande normer 

som prioriterar egna intressen framför arbetsgivarens och som främjar misskötsel.  

Utifrån resultatet i denna uppsats föreslår vi att konflikthantering behandlas som ett eget 

område i arbetsmiljöarbetet och att det formuleras mål och förhållningssätt kring 

konflikthantering för att kommunicera ut i organisationerna hur konflikter ska hanteras på 

arbetsplatsen. Detta kan medföra att medarbetare ges förutsättningar och verktyg för att hantera 

konflikter på egen hand, i ett tidigt skede, för att motverka långtgående konflikter som hämmar 

verksamheten. Genom att kommunicera ut konstruktiva och lösningsorienterade budskap, 

såsom att fokusera på sakfrågan, kan konflikter handla om arbetsuppgifter och uppdrag vilket 

främjar utveckling och innovation i verksamheten, istället för att fokus hamnar på relationer 

och känslor som hindrar verksamheten från att utvecklas (Lehmann-Willenbrock, Meinecke, 

Rowold & Kauffeld, 2015).  

Den typen av avvikelsesystem som beskrivs inom vården kanske inte lämpar sig för 

andra typer av verksamheter, men resonemanget bakom tror vi man kan ta lärdom av. 

Rapportering blir ett sätt att benämna konflikter med inriktning mot misskötsamhet i ett tidigt 

skede och att avdramatisera detta, då fokus inte är på att kritisera individer utan att de 

övergripande målen för verksamheten ska uppnås. En målbild skulle kunna vara att diskursen 

konflikthantering ska vara så uttalad och tydlig att den juniora medarbetaren ska våga och vara 

införstådd i hur problem och brister kan lyftas till en överordnade i ett tidigt skede, hellre en 

gång för mycket än för lite.  

6.2 Vidare forskning 

Då denna uppsats enbart fokuserat på HR-chefers erfarenheter och åsikter om konflikthantering 

med inriktning mot misskötsamhet vore det intressant att undersöka verksamhetschefers och 

medarbetares syn på detta ämne, då dessa kan ses som de centrala aktörerna vid 

konflikthantering på arbetsplatser. Ett annat förslag på vidare forskning är att genomföra 

dokumentanalys av allt tillgängligt material på arbetsplatserna gällande konflikthantering, 

såsom policydokument. Därmed möjliggörs analys av de skrivelser HR-chefer kan ta stöd av 

vid konflikthantering, såsom arbetsmiljödokument. Detta vore intressant då det i denna uppsats 
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argumenteras för att organisationer bör formulera tydliga mål och ramar gällande 

konflikthantering med inriktning mot misskötsamhet.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Missivbrev  

 

Deltagande i studie 

Vi som genomför denna studie heter Felicia Eckeskog och Johan Nyberg och går sista 

terminen på beteendevetar- respektive personalvetarprogrammet vid Uppsala universitet. 

Inom ramen för kursen skriver vi en C-uppsats i Pedagogik om ledarskap och 

konflikthantering på arbetsplatsen ur ett HR-chefsperspektiv. Syftet med uppsatsen är att 

utveckla kunskap om ledarskap och konflikthantering, något som intresserar oss båda. Din 

erfarenhet och kunskap inom området är därför värdefullt i vårt uppsatsarbete. Det är viktigt 

att du som deltagare känner trygghet i hur dina uppgifter behandlas.  

 

Vi försäkrar dig om att dina uppgifter kommer att vara helt anonyma och att vi följer 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa principer är:  

 

Informationskravet: Deltagare i studien ska informeras om uppsatsens syfte och vad studien 

innebär. De uppgifter som lämnas av deltagare kommer enbart att användas till C-uppsatsen 

och deltagandet är helt frivilligt. 

 

Samtyckeskravet: Deltagare i studien har rätt att bestämma själv över sin medverkan. 

Medverkan är frivilligt och deltagaren kan när som helst avbryta sin medverkan i studien.  

  

Konfidentialitetskravet: Uppgifter som deltagare lämnar i studien kommer att hanteras med 

största konfidentialitet och vara anonyma. Deltagarna kommer att ha fingerade namn i 

uppsatsen och uppgifterna avidentifieras innan delar av intervjumaterialet publiceras i 

uppsatsen. Allt uppgiftsmaterial kasseras när uppsatsarbetet är färdigt.  

 

Nyttjandekravet: Studien kommer endast att användas i vår C-uppsats och presenteras vid 

seminarier. Uppsatsen kommer att bli offentlig och deltagare har rätt att ta del av det färdiga 

resultatet.  

 

För att underlätta transkribering har vi som önskemål att spela in intervjuerna. Detta är dock 

inget krav och vi anpassar oss gärna efter vad deltagaren känner sig bekväm med.  

 

Kontakta gärna oss eller vår handledare Lizbeth Engström vid frågor!  

 

 

Med vänliga hälsningar 

Felicia Eckeskog & Johan Nyberg 

 

Författare 

Felicia Eckeskog  

felicia.eckeskog@gmail.com 

076-1091071 

 

Författare 

Johan Nyberg  

per.johan.nyberg@gmail.co

m  

073-0288300 

Handledare  

Lizbeth Engström 

lizbeth.engstrom@edu.uu.se 

018-4711648 
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mailto:per.johan.nyberg@gmail.com
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Bilaga 2. Intervjuguide vid semistrukturerad intervju 

 

Introduktion  

- Skulle du kunna beskriva din yrkesroll?  

 

Tema 1: Ledarskap 

- Hur ser du på ledarskap i din roll som HR-chef?  

- Vad för typ av ledarskap strävar du efter? 

- Vilka utmaningar ser du i din ledarroll?  

 

Tema 2: Konflikthantering med inriktning mot misskötsamhet 

- Vilka konflikter stöter du på i ditt arbete?  

- Kan du beskriva någon konflikt kring personal, där personal exempelvis brustit i 

arbetet, som du tagit del av och hanterat? (t.ex. olämpligt beteende, olovlig frånvaro) 

- Hur uttrycktes konflikten och missnöjet bland personalen? 

- Hur ser ditt egna arbetssätt kring konflikter på arbetsplatsen ut?  

(exempelvis används någon särskild metod, eller tidigare erfarenhet)  

 

Tema 3: Kunskap vid konflikthantering 

- Hur ser du på det allmänna intresset bland personalen att hantera konflikter?   

- Finns det något stöd och verktyg att ta hjälp av vid hantering av konflikter?  

(t.ex. handlingsplan) 

- Var hämtas kunskap kring konflikthantering från?  

(t.ex. externt eller internt, från kurser eller egen erfarenhet)  

- Vilka utmaningar ser du kring konflikter och konflikthantering?  

- Vilka möjligheter ser du kring konflikter och konflikthantering?  

 

Förslag på uppföljningsfrågor 

- Hur menar du?  

- Kan du ge exempel? 

- Kan du utveckla svaret?  
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